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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais – SALTOS BRASIL – é uma instituição
sem fins lucrativos com a principal finalidade de atuar como a entidade nacional de
administração dos Saltos Ornamentais e Saltos de Altura (High Diving). Foi criada no
dia 18 de maio de 2017 por representantes da totalidade dos clubes brasileiros,
incluindo, mas não se limitando a técnicos, árbitros e os principais atletas do país. É a
única entidade nacional dedicada exclusivamente ao desenvolvimento dos saltos
ornamentais e tem como principais metas se tornar uma referência na gestão
esportiva do País e colocar o esporte brasileiro entre as principais potências mundiais
da modalidade.
A Saltos Brasil acredita na transformação das pessoas por meio do esporte e,
fundamentada nos princípios da transparência, da governança e do compliance, vem
apresentar este Relatório de Gestão Financeira do exercício de 2018 como prestação
de contas ordinárias anual.

Atividades Realizadas em 2018
Por ser uma entidade nova, o ano de 2018 para a Saltos Brasil foi de muito trabalho
em todas as áreas. Uma das principais ações, ainda em andamento, é a adequação da
entidade aos novos modelos de gestão, com a composição de um Conselho de
Administração formado por Conselheiros Independentes e com grande experiência na
área corporativa e na gestão pública. O CA iniciou a elaboração do Planejamento
Estratégico da entidade para os próximos 10 anos, com a participação de
representantes de treinadores, árbitros e atletas. De acordo com a estrutura da
entidade, as atividades estão divididas em 4 grandes áreas: administrativa, financeira,
técnica (área fim) e comunicação. Na área administrativa, destaca-se a obtenção da
Certificação do Ministério do Esporte, mostrando estar em consonância com os
Artigos 18 e 18-A da Lei 9615/98. Foi realizado o cadastro da Saltos Brasil no Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente, visando a realização de projetos sociais
envolvendo a modalidade. Cabe ainda ressaltar a contratação da Assessoria Jurídica e
a participação na avaliação do Rating Integra, indutor de boas práticas de governança,
transparência e gestão da entidade.

Atividades Realizadas em 2018
Na parte Administrativa, destaca-se a obtenção da Certificação do Ministério do
Esporte, mostrando estar em consonância com os Artigos 18 e 18-A da Lei 9615/98.
Foi realizado o cadastro da Saltos Brasil no Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente, visando a realização de projetos sociais envolvendo a modalidade. Cabe
ainda ressaltar a contratação da Assessoria Jurídica e a participação na avaliação do
Rating Integra, indutor de boas práticas de governança, transparência e gestão da
entidade. Foram realizadas diversas reuniões com a Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos para discutir sobre o reconhecimento da entidade, o que
avançou significativamente no decorrer do ano.

Atividades Realizadas em 2018
Na área Técnica, foram contratados dois treinadores estrangeiros de grande renome,
colombiano Oscar Urrea, Diretor Técnico da Saltos Brasil, e o chinês Junbai Li, técnicos
das categorias de base. Também foram realizados Cursos de Capacitação para
treinadores e árbitros e training camp com clínicas para atletas das categorias de base.
Outra importante ação foi o apoio a atletas de clubes não filiados ao Comitê Brasileiro
de Clubes para participarem do Campeonato Brasileiro Grupos C e D, em Brasília.
Destaca-se ainda a composição da Diretoria de High Diving, onde o atleta Jucelino
Júnior assumiu no final do ano. A participação dos atletas tem sido bastante
incentivada na composição da entidade.

Atividades Realizadas em 2018
Na Comunicação, foi nomeado para dirigir a área Danilo Lima, ex atleta de saltos
ornamentais e graduado na área de design gráfico. Danilo foi responsável pela
elaboração da identidade visual da Saltos Brasil. Foi elaborado o website com as
informações básicas da entidade e está sendo pensado um website mais robusto, com
informações da modalidade do Brasil e do exterior. Também foi criado o perfil da
Saltos Brasil nas redes sociais para divulgação da entidade.

Atividades Realizadas em 2018
Na área Financeira, a Saltos Brasil assinou contrato com a Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos para realizar treinamentos
especializados, no valor de R$ 888.416,06 (oitocentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e dezesseis reais e seis centavos). Desse montante, a receita de 2018 foi
de R$ 380.749,74 (trezentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e
setenta e quatro centavos). Também firmou contrato de patrocínio com a BRB CARD,
o que gerou uma receita no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para realização
de clínica de capacitação de treinadores e atletas. Também houve a receita de R$
20.000,00 (vinte mil reais) oriundos de serviços e inscrições em competições. Também
na área financeira, cabe destacar a aprovação de dois projetos de Lei de Incentivo ao
Esporte do Governo Federal, no valor de R$1.437.549,07 (um milhão, quatrocentos e
trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sete centavos), os quais se
encontram em fase de captação. Mencionamos ainda a contratação de empresa de
contabilidade para fazer todo o registro contábil da Saltos Brasil conforme exigências
da legislação brasileira.
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As principais despesas da Saltos Brasil no ano de 2018 foram com recursos humanos,
com a contratação dos técnicos estrangeiros para atuarem no desenvolvimento dos
atletas brasileiros. Também houve despesas significativas com a adequação da sede
da entidade, na Universidade de Brasília, contratação da assessoria jurídica, despesas
com realização dos eventos (clínicas, competições e training camps), somando um
total de R$ 208.735,93 (duzentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa
e três centavos).
Resumo das Despesas 2018
Despesas com Recursos Humanos R$ 114.704,40
Despesas administrativas e operacionais R$ 70.765,53
Despesas com eventos R$ 23.266,00

Considerações Finais
A Saltos Brasil ainda está em fase de estruturação e seu orçamento anual é compatível
com uma micro empresa, porém destaca-se o aumento de mais de 1000% no
orçamento da Saltos Brasil de 2017 para 2018. Apesar do seu tamanho, vale destacar
que a entidade está se organizando estruturalmente como uma empresa de grande
porte, visando um crescimento sustentável e buscando se tornar uma entidade
nacional de administração do desporto de referência. Todas as contas foram
aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral.

