
Rio de Janeiro, RJ, 13 de junho de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.191. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: PARTICIPAÇÃO DA CBE EM CONFERÊNCIA – RATING INTEGRA 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Ontem, 12 de julho, a convite, a CBE participou da série de conferências do 
Rating Integra e Instituto Ethos ocorrido no Rio de Janeiro. Representando a CBE estavam 
presentes o seu Presidente Ricardo Machado e o funcionário Eduardo Sales, conforme fotos 
anexadas. 
 

Foram conferencistas no Painel “A Estrutura da Governança e a 
Transparência no Esporte” as seguintes autoridades:  
 

- Ana Lúcia de Melo Custódio: Gerente Executiva de Gestão para o Desenvolvimento 
Sustentável do Instituto Ethos; 

- Eduardo Bandeira de Mello: Presidente do Clube de Regatas do Flamengo;  
- Lars Grael: Atleta, Velejador e Superintendente de Relações Institucionais do Comitê 

Brasileiro de Clubes; 
- Paulo Wanderley Teixeira: Presidente do Comitê Olímpico do Brasil. 

 
Conforme já divulgado, a CBE está presentemente em desenvolvimento do 

Programa GET (Gestão, Ética e Transparência) do COB a fim de levar adiante uma série de 
ações em busca de uma gestão coorporativa muito mais moderna.  
 

E, dentro em breve, a partir de ajustes feitos durante esse evento de ontem, a 
CBE vai aderir a essas ações inovadoras do Rating Integra que visam avaliar o estágio atual 
das diversas entidades esportivas em seus métodos de gestão, bem como auxiliá-las a 
evoluir nesse mesmo sentido. O Rating Integra foi criado através do PACTO PELO 
ESPORTE, grupo de 26 dos principais patrocinadores privados do Brasil que condicionam 
recursos somente àqueles que atenderem à legislação em vigor - Lei Pelé e demais voltadas 
aos esportes, bem como tenham avanços significativos em seus métodos de integridade e 
governança.  
 

Por tudo isso, a CBE não pode ficar afastada dessas entidades e já está 
tomando, na forma e tempo disponível, todas as ações que visem à sua modernização a fim 
de atender às novas exigências do mercado patrocinador e, também das mais modernas 
práticas da gestão esportiva. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 



 
 

 
 


