Rio de Janeiro, RJ, 2 de março de 2018.
OF / CBE / PRES / Nº 2018.052.
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 – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
Assunto: Novo site da CBE e Retrospectiva 2017
Prezados (as) Senhores (as),
A atual gestão da CBE está completando 11 meses de atividades e queremos levar
ao conhecimento da comunidade da esgrima brasileira algumas novidades para esse ano de
2018, bem como fazermos um resumido retrospecto das ações e dos avanços ao longo de
2017 até os dias atuais.
NOVO SITE CBE
Estamos lançando no dia de hoje o novo site da CBE, mais moderno, mais completo e
totalmente responsivo, possibilitando acesso também por meio de smartphones e tablets.
Este site utiliza a plataforma Wordpress, o que significa um baixo valor de investimento,
atualizações constantes, maior facilidade e agilidade no seu gerenciamento. No novo site, as
informações estão melhor organizadas e com uma navegação fácil e intuitiva. Além dos
conteúdos já disponibilizados no site anterior, temos as seguintes novidades:
• No menu Transparência informaremos os diversos Projetos oriundos da Lei Agnelo
Piva, remuneração dos colaboradores e dirigentes da CBE, Balanços Financeiros,
contratos, dentre outras informações;
• No menu Resultados estará disponível link para o Sistema Ophardt, para o
acompanhamento dos resultados online das competições;
• No menu Ranking há um link para o Sistema Ophardt onde, em breve, assim que
finalizada a programação pelo fornecedor desse sistema, adequando-o para o
barema adotado pela CBE, será possível visualizar a atualização automática do
ranking;
• No menu Calendário, incluiremos os calendários estaduais;
• No menu IBE, serão lançadas as informações dos próximos cursos, dos alunos já
formados, a relação de árbitros CBE/FIE e demais novidades que forem surgindo;
• Além disso, está disponibilizada no novo site a tradução dos principais regulamentos
FIE, link para o nosso canal no YouTube, galeria de fotos (onde o usuário poderá
contribuir, enviando-nos fotos da esgrima brasileira) e a possibilidade de pagamento
online de inscrições para cursos e provas.
PÁGINA DO FACEBOOK E OUTROS AVANÇOS
Em 2017 reativamos a página do Facebook da CBE, mantendo uma comunicação
frequente e de interesse dos nossos atletas, familiares, técnicos e demais públicos da
esgrima. Atualmente, contamos com mais de 2.900 seguidores. Também estamos
atualizando o nosso cadastro de Federações/EPDs, atletas e árbitros para desenvolvimento
de ações de relacionamento.

Realizamos pesquisas via SurveyMonkey para conhecer a opinião das EPDs com
relação aos eventos esportivos nacionais, bem como com os participantes dos cursos
realizados a fim de termos um feedback organizado que irá nos auxiliar na melhoria dos
nossos processos para o futuro.
Passamos a utilizar o MailChimp para envio dos Ofícios da CBE, o que nos permite
acompanhar o índice de abertura dos emails, dentre outros benefícios.
TRANSMISSÃO ON-LINE
Durante o ano passado realizamos transmissões online das finais dos eventos
esportivos nacionais a partir da reativação do nosso canal no YouTube. Estamos em busca
de parcerias para melhor qualificar a prestação desse serviço.
CURSOS DO IBE
Como já é de conhecimento, o Instituto Brasileiro de Esgrima - IBE é um
Departamento da CBE voltado para o Ensino e Formação de Recursos Humanos
específicos para o nosso esporte.
Em 2017, por meio da parceria que fizemos com a Universidade Federal de São
Carlos – UFSCAR e, também, com a empresa Espaço Laser como apoiadora, realizamos o
Curso Técnico de Esgrima Nível I na cidade de Sorocaba, SP. Em referido curso de duração
de 04 meses, formaram-se 19 alunos.
Quanto à arbitragem, o IBE levou adiante 05 cursos de formação de Árbitros
Nacionais nos principais polos da esgrima brasileira: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São
Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ao todo, foram 88 alunos inscritos e 33 formados como
árbitros já capacitados para arbitrar as provas nacionais.
Para 2018 temos programada a realização de novos cursos de Técnico de Esgrima
Nível I em Curitiba, Nível II em São Paulo e provavelmente Nível I em Porto Alegre,
dependendo da parceria que está sendo costurada com a Universidade Federal do RS. Além
disso, mais 02 cursos para a formação de Árbitros estão previstos para serem realizados em
São Paulo e em Curitiba. Por fim, daremos início ao Curso de Capacitação de pessoal para
gerir o Diretório Técnico em locais e datas ainda a serem definidas e divulgadas.
Parceria com o IOB:
Estabelecemos uma parceria com o Instituto Olímpico Brasileiro do COB no sentido
de serem disponibilizadas, a partir de 2018, vagas a técnicos e outros em cursos EAD e
também presenciais ministrados por aquele Instituto com a finalidade capacitar e também de
complementar os conteúdos programáticos de nossos diversos cursos.
SISTEMA DE VÍDEO ARBITRAGEM
No final do ano de 2017 adquirimos 02 conjuntos do Sistema de Vídeo Arbitragem
para serem colocados em uso já a partir desta próxima temporada nacional em competição
a ser divulgada oportunamente, de acordo com os ajustes técnicos que estão sendo feitos.

SISTEMA OPHARDT
Da mesma forma, e já em uso nas competições nacionais, adquirimos em 2017 a
licença do Sistema alemão Ophardt (sistema utilizado nos Jogos Olímpicos 2016). Além do
gerenciamento de competições, esse sistema nos permitirá ter o ranking imediatamente
atualizado tão logo termine uma competição, cadastramento e gerenciamento das inscrições
online através de senhas já fornecidas às EPDs, dentre outros avanços.
ÁREA TÉCNICA
Novos Eventos Esportivos:
Em 2017 acrescentamos mais uma competição da categoria Infantil em nosso
calendário nacional, qual seja, o Festival Infantil Mestre Buonafina.
Para 2018, já está definido em nosso calendário mais um Torneio da categoria
Cadete, mais um da categoria Juvenil e mais um da categoria Veteranos.
Conselho Técnico:
Criamos o Conselho Técnico, esse formado por diversos treinadores brasileiros a fim
de levarmos adiante discussões no âmbito de suas competências. Após reuniões e debates
realizados, seja por meio eletrônico e também presencial, os resultados desse trabalho
superaram as expectativas. A aceitação e a participação da maioria dos envolvidos levaram
a CBE a tomar decisões técnicas com base nas opiniões e consenso desse Conselho.
Resultados Internacionais:
No decorrer de 2017, vários atletas das diversas categorias participaram de
competições internacionais tais como: Campeonatos Sul Americanos, Pan Americanos,
Copas do Mundo, Grand Prix, Mundiais dentre outros. Vários desses atletas se destacaram
em razão dos resultados obtidos, o que nos indica um ciclo olímpico de evolução e também
de renovação.
Parceria da CBE com o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC:
Em 2017, tendo em vista a publicação do Edital nº 7 do CBC, firmamos um Termo de
Convênio/Parceria com o CBC a fim de realizarmos em conjunto os Campeonatos
Brasileiros das categorias de base. Assim, e até 2020, os Campeonatos Brasileiros Infantil e
Cadete serão realizados sempre em Curitiba, PR em razão dos Projetos encaminhados pelo
Círculo Militar de Curitiba e pela Sociedade Thalia de acordo com os regramentos daquele
Edital. E essa parceria firmada entre a CBE, CBC e os dois clubes que recepcionarão esses
campeonatos, trará significativos benefícios aos atletas, comissões técnicas e arbitragem, na
medida em que as passagens e as hospedagens serão custeadas por aquele Comitê
conforme as regras já estabelecidas.
COMISSÃO DE ATLETAS
Em 2017 reformulamos o Regimento Interno da Comissão de Atletas, propiciando que
todos os atletas brasileiros maior de 18 anos e regularmente inscritos na CBE pudessem ser
candidatos a membros dessa comissão, o que permitiu uma configuração composta por
novos integrantes que já estão atuando com muita dedicação na representação de seus
pares.

ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Um dos avanços administrativos implantados na CBE foi a reformulação das funções
dos seus empregados dentro de uma nova metodologia aplicada a fim de atender a um
sistema administrativo moderno. Esse conceito abrange três pilares básicos: governança,
controle de riscos e compliance.
Nesse sentido, e para atender referida evolução administrativa, inscrevemos todos os
nossos funcionários em Curso de Administração Esportiva – CAE ministrado pelo Instituto
Olímpico Brasileiro do COB, com 40 horas/aula, além de um Estudo Dirigido com mais 10
horas/aula, onde foram abordados os principais temas voltados para a execução e a
prestação de contas de projetos originários da Lei Agnelo Piva - LAP.
No decorrer do segundo semestre de 2017, a CBE aderiu ao Programa GET (Gestão,
Ética e Transparência), recentemente lançado pelo Comitê Olímpico do Brasil e que
estabelecerá, ao longo de seu desenvolvimento, significativos avanços da governança, indo
ao encontro do que há de mais moderno no mundo corporativo atual não apenas nos seus
diversos e necessários controles, mas também na atualização freqüente de normas e
métodos.
Foram adquiridas novas máquinas para a sede da CBE em substituição aos
equipamentos obsoletos e estragados, tais como computadores, impressoras e controle
eletrônico de ponto. Também foi adquirido, e já em uso durante as competições nacionais,
uma máquina para pagamento das inscrições através dos cartões de débito e crédito.
Em 2017, ainda, diversas ações para redução do custo administrativo da CBE foram
implementadas, destacando-se o uso de contatos e reuniões diversas por vídeo conferência,
o encerramento do contrato de locação de duas das quatro salas então alugadas pela CBE
e, também, a redução do quadro de empregados, o que já redundou uma significativa
economia.
Da mesma forma, o Conselho Fiscal da CBE vem se reunindo presencialmente e com
periodicidade na sede da CBE a fim de manter atualizada a análise das contas e balancetes
de nossa entidade, emitindo pareceres também periódicos a serem disponibilizados no
nosso novo site.
Sem dúvida, 2017 foi um ano de muitos avanços estruturais, técnicos, administrativos
e financeiros, o que nos possibilitará, já a partir de 2018, a colher os seus frutos.
Desejamos a todos de nossa comunidade um ano de 2018 mais próspero, com a
convicção de que estamos todos unidos, cada um em suas respectivas atividades, dando o
seu máximo para que a esgrima brasileira possa evoluir cada vez mais.
Atenciosamente,

Ricardo Machado
Presidente CBE

Arno Périllier Schneider
Vice-presidente CBE

