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ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO
O ano de 2016 foi marcado pela implantação e implementação de algumas
melhorias administrativas no âmbito da Confederação Brasileira de Handebol, onde se
pode destacar a consolidação da Governança Corporativa na gestão da organização.
A Assembleia de 2016 já contou com a representação do Conselho de
Administração - COAD, que tem entre seus papéis, a função de orientar a gestão da
Presidência da CBHb, e foram criados e já começaram a atuar os órgãos de apoio ao
COAD, que são os Comitês de Sustentabilidade, Auditoria, Ética e Esportivo.
Foram criadas também as Comissões de Árbitros, Atletas e Clubes, com a
função de assessoramento ao Presidente da CBHb, as quais estão na etapa de criação
do seu Regimento Interno.
Em 2016 ocorreu um marco histórico para o handebol nacional, a inauguração
do Centro de Desenvolvimento de Handebol, em São Bernardo do Campo / SP. O
mesmo possui estrutura para acomodar 04 equipes simultaneamente, com
alojamentos, academia, refeitório etc..
Encontra-se em andamento processo para aquisição dos equipamentos de
hotelaria, restaurante, academia, lavanderia e etc. que estão por serem liberados pelo
ME para a Prefeitura de São Bernardo, no montante de cerca de R$ 5 milhões e assim
se consolidar o projeto.
Em Novembro passado a Superintendente Administrativa-Financeira, Monica
Sousa, concluiu o Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGEPlan) - Edição em
Planejamento Estratégico, realizado pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), que
objetivou contribuir cada vez mais com a organização, especialmente no processo de
planejamento e execução das estratégias de negócio da empresa. Concomitantemente,
no final de setembro passado a CBHb promoveu a realização do Workshop de
Planejamento Estratégico, onde com a participação dos colaboradores da
Confederação foi elaborado o Planejamento Estratégico da CBHb para o Ciclo 20172020, o qual foi apresentado por Monica Sousa no encerramento do Curso CAGEPlan
e que teve a aprovação do Comitê Olímpico do Brasil.
No ambiente de Tecnologia da Informação – O novo sistema de gestão esportiva
para cadastro de atletas, clubes, competições etc. foi implementado, porém sem ainda
ser possível estender para as federações, além do que o problema do prazo de
confecção das carteirinhas continua sendo um gargalo, pois as federações / clubes não
enviam a documentação com a devida antecedência.

Com relação ao quadro de pessoal, não houve mudança no quadro de
colaboradores, mantendo-se a configuração dos departamentos sem alterações.
Por fim, com relação a infraestrutura – na sede da CBHb não houve
investimentos. O prédio que ocupamos é alugado e atende às necessidades da
organização de forma satisfatória.
FINANCEIRO
Orçamento 2016
Fontes de Recursos










COB - Lei Agnelo Piva;
Patrocínio Correios;
Banco do Brasil (Patrocínio Direto);
Banco do Brasil (Lei de Incentivo);
Convênios/ME – SICONV;
Projeto Lei de Incentivo - Seleção Olímpica Feminina;
Projeto Lei de Incentivo - Seleção Olímpica Masculina;
Patrocínio da Penalty;
Contrato Rede Globo;

Na Assembleia Geral de 2016 apresentamos um orçamento no valor de R$
35.087.605,83, contando com receitas aprovadas e/ou captadas e com receitas
estimadas (parcialmente captadas posteriormente), de acordo com projetos que se
encontravam no Ministério do Esporte aguardando aprovação/liberação e da
negociação de renovação com o Patrocinador Banco do Brasil, o qual se concretizou
logo após a Assembleia. No contrato com os Correios houve redução de 10% do aporte
por meio de aditivo contratual.
Os convênios com o Ministério do Esporte, via SICONV e Lei de Incentivo,
tiveram suas vigências ou aplicação atrelados aos Jogos Olímpicos. Devido a
alterações de planos de trabalho e também à morosidade em o ME aprovar e liberar os
recursos, além de outras causas, ao final dos Jogos houve saldo não utilizado nos
convênios, os quais deverão ser devolvidos aos cofres da União.
Com relação aos recursos provenientes dos contratos de patrocínio dos Correios
e Banco do Brasil, os mesmos, mesmo tendo rubricas obrigatórias para sua execução,
sua aplicação foi feita de forma plena, por não haver a burocracia na liberação dos
recursos, a não ser a apresentação dos relatórios e prestações de contas que atestam
a entrega das contrapartidas contratuais.
A auditoria externa contratada pela CBHb para analisar e emitir parecer sobre as
demonstrações contábeis do exercício 2016 e realizada pela empresa TGB Auditoria

Independente S/S, evidenciou em seu relatório um superávit no valor de R$
2.183.938,14, graças ao aporte de receitas ocorridas no referido ano, que totalizaram
R$ 27.151.983,72.
Com relação a conta de fornecedores do passivo, que finalizou 2016 com saldo
de R$ 4.420.519,41, não foi possível ser quitada, mesmo havendo saldo em conta
corrente e aplicações, pois estes valores do disponível só podem ser utilizados em
despesas específicas de cada convênio. A CBHb necessita buscar continuamente
apoiadores para o handebol, especialmente da inciativa privada, com recursos livres de
operacionalização, para que obrigações vencidas possam ser sanadas, reduzindo o
saldo apontado pelos auditores para com os fornecedores.
Benefícios x Dificuldades
 Benefícios
o A execução do Planejamento da CBHb (Calendário Nacional e
Internacional 2016);
o Viabilização do pagamento aos atletas, equipes multidisciplinares e
arbitragem - promovendo a valorização profissional, até o final dos Jogos
Olímpicos Rio 2016;
o Manutenção do apoio às Federações, através do repasse de recursos
financeiros;
o Realização de Treinamentos das Seleções Junior e Juvenil Feminina e
participação nos respectivos Campeonatos Mundiais;
o Cumprimento das Contrapartidas financeiras e contratuais;
o Promoção da maior visibilidade do Handebol no Brasil e no Mundo.
o Amortização da dívida com a IHF.
 Dificuldades
o Recorrência de alterações no planejamento das ações, dificultando a
aplicação dos recursos.
o Recursos dos Convênios - ME e Lei de Incentivo requerem cumprimento
dos planos de trabalho, sendo que as mudanças de planejamento que
ocorrem nas ações dificultam a utilização do recurso, pois é preciso
solicitar remanejamento com antecedência e aguardar aprovação do
Ministério;

o Patrocínio – O recurso não é livre, sendo que há várias rubricas a serem
atendidas contratualmente, dificultando a aplicação do recurso em alguns
momentos.
o Insuficiência de recursos em disponibilidade para cumprir com a plenitude
do planejamento.
o Descontinuidade dos recursos após os Jogos Rio 2016.

DEPTO. DE SELEÇÕES – RESULTADOS INTERNACIONAIS DO BRASIL
01. PAN-AMERICANOS DE SELEÇÕES:
 Junior Feminino = 1º Brasil / 2º Argentina / 3º Chile / 4º Paraguai;
 Juvenil Feminino = 1º Brasil / 2º Paraguai / 3º Argentina / 4º Chile;
 Adulto Masculino = 1º Brasil / 2º Chile / 3º Argentina / 4º Uruguai;
02. PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS DE CLUBES:
 Campeonatos Sul-Americanos Cadetes e Infantis Masculino e Feminino;
 Equipe do Pinheiros representando o Brasil com as equipes Femininas – 1ª
Posição com a equipe cadete e 4ª Posição com a equipe infantil;
 Equipe de Sorriso representando o Brasil com as equipes Masculinas – 2ª
Posição com as equipes cadete e infantil.
 Pan-Americano de Clubes - De 25 a 29/05/2016 – Taubaté conquistou 01ª
posição;
 Super Globe – De 05 a 12/09/2016 – Taubaté conquistou 07ª posição.
03. MUNDIAIS
 Junior Feminino = 11ª colocação;
 Juvenil Feminino = 12ª colocação;
04. OLIMPÍADAS
 Masculino - 7º lugar
 Feminino - 5 º lugar

DEPARTAMENTO DE BEACH HANDBALL 2016
No início do ano fizemos observações em atletas nascidos nos anos de 2000,
2001 e 2002 para podermos formar as seleções de base que irão disputar o Pan
Americano de 2017, Mundial 2017 e os Jogos Olímpicos da Juventude 2018.
Em dezembro de 2016 ano fizemos nova fase de observação uma em Niterói
(RJ) com 50 atletas e outra em João Pessoa (PB). Considerando todas as observações
feitas anteriores serão convocados 17 atletas de cada naipe para começar a fase final
de treinamento no mês de fevereiro visando o Pan Americano que será no Paraguai no
mês de fevereiro de 2017, classificatório para o Mundial em julho de 2017 nas Ilhas
Mauricio.
- Seleções Adultas:
- Em março de 2016 fomos convidados para treinamentos com a seleção masculina
americana em Los Angeles (CA) para 1 semana de treinamento;
- Julho/ Agosto
Preparação para o Mundial 2016 em Budapeste (Hungria);
Participação muito boa, ficamos com o Vice-Campeonato nos dois naipes.
Poderíamos ter ganho a competição, tivemos contratempos com contusões nas
semifinais e a quadra de jogo de péssima qualidade.
 Circuito Brasileiro 2016
4 etapas classificatórias e 1 final que será no mês de Março de 2017 em João Pessoa
(PB)
Campeonato Brasileiro nas categorias cadete e juvenil.
Resultados
Março – Treinamento com a Seleção Americana em Los Angeles (Equipe Masculina)
Junho/Julho - Treinamento para o VII Mundial de Beach Handball;
Julho/Agosto - VII Mundial de Beach Handball – Budapeste – Hungria
02° Colocado – Masculino
02° Colocado – Feminino
Novembro – Desafio Internacional de Beach Handball
Seleções :
FEMININA – BRASIL X URUGUAI
MASCULINA – BRASIL X USA

XI Circuito Brasileiro de Handebol de Areia
4 Etapas e 1 Final
MUNDIAIS
7 PARICIPAÇÕES 6 PÓDIOS
2006 – CAMPEÃO MASCULINO / CAMPEÃO FEM – BRASIL
2008 – VICE –CAMPEÃO MASC / 3° COLOCADO FEM - ESPANHA
2010 – CAMPEÃO MASC / 3° COLOCADO FEM - TURQUIA
2012 – CAMPEÃO MASC / CAMPEÃO FEM - OMÃ
2014 – CAMPEÃO MASC / CAMPEÃO FEM - BRASIL
2016 – VICE – CAMPEÃO MASC / VICE CAMPEÃO FEM – BUDAPESTE
WORLD GAMES
4 PARTICIPAÇÕES 4 PÓDIOS
2001 – 3 COLOCADO MASC / 3 COLOCADO FEM – JAPÃO
2005 - CAMPEÃO FEM – ALEMANHA
2009 – CAMPEÃO MASC/ 3 COLOCADO FEM – TAIWAN
2013 – CAMPEÃO MASC / CAMPEÃO FEM.
RELATÓRIO DO DEPTO. TÉCNICO – COMPETIÇÕES NACIONAIS
Aspecto positivos









Liga Nacional ;
Número de Equipes;
Jogos na TV;
Sportv, Bandeirantes e Bandsport;
Calendário Nacional;
Copa Centro Oeste;
Participação Centro Oeste;
Liga 2017;

Aspectos negativos
 Dificuldades de encontrar sede;
 Estrutura de algumas sedes;
 Abandono de equipes (CE);
Prazo Curto para regularização de documentos das equipes que irão participar dos
campeonatos nacionais.

DEPTO. DE ARBITRAGEM INDOOR
Através do presente, e considerando a realização da Assembleia Geral
Ordinária, apresentamos resumidamente o relatório das atividades desempenhadas no
ano de 2016, a qual trata essencialmente da participação dos árbitros em eventos
Internacionais, Nacionais e Regionais, e outros que tenham parcerias com a
Confederação Brasileira de Handebol.
Destaca-se inicialmente a realização de 04 Cursos de Ascensão a Nacional, com
a participação de 56 árbitros de 17 Estados, com 25 novos árbitros aprovados ao
quadro nacional. Outro ponto relevante foi à participação de árbitros em eventos
Internacionais, com 74 escalas, para participação em 17 eventos, em especial a
participação dos árbitros SP/ Rogério e Nilson, nos Jogos Olímpicos – Rio/2016.
Nos Eventos Nacionais, com a ampliação da Liga Nacional e a realização da
Copa Centro, foram realizadas 558 escalas de árbitros, tendo a participação de
árbitros de 25 Estados.
O quadro Nacional ao final de 2016 tem registrado 126 árbitros ativo e aptos a
atuarem em Eventos da Confederação, sendo considerável, já que muitos árbitros
nesse período encerraram a carreira ou deixaram de atuar pela CBHb.

DEPTO DE ARBITRAGEM DE BEACH HANDBALL
Objetivos
O presente relatório tem como finalidade descrever as atividades desenvolvidas
no ano de 2017 pelo departamento de Handebol de Areia especificamente com os
árbitros. Cursos, padronizações, escalas e produção de documentos são o produto a
ser descrito neste relatório.
Cursos e Padronizações
No período realizamos cursos e padronizações nos estados de São Paulo,
Paraná, Rio de Janeiro e Paraíba com o objetivo de transmitir conhecimento, avaliar as
condições e de desenvolver e capacitar o quadro das federações locais.
Escalas
Foram feitas escalas para as etapas do circuito nacional 2015/2016 e 2016/2017
e para as Finais dos Campeonatos Brasileiros Cadetes e Juvenis masculinos e
femininos.
Produção
Lançamos a primeira edição das regras de jogo com alguns erros, mas com
pedidos que todos que identificassem tais erros entrassem em contato para as devidas
correções.
RELATÓRIO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Assessoramento à Federação do Ceará na elaboração e registro de ata junto
ao cartório de Fortaleza; e alteração do seu estatuto;

Assessoramento na composição do Tribunal de justiça desportiva das
federações do Piauí, Sergipe, Belém, Goiás;
Assessoramento à Federação de Rondônia no processo eletivo;
Assessoramento à Federação de Roraima na busca de solução do problema de
seu funcionamento;
Assessoramento à Presidência da confederação
com o Sr David Sanches em São Paulo,

durante reunião realizada

Assessoramento à Presidência durante Reunião realizada com Jornalistas da
ESPN BRASIL em São Paulo;
Elaboração do edital e participação da primeira reunião das comissões de
Clubes, Atletas e árbitros;
Elaboração conteúdo Jurídico da Portaria de Criação da Comissão eleitoral;
Assessoramento ao departamento de convênios e contratos na elaboração de
relatórios no tocante às contrapartidas de Governança;
Assessoramento ao Conselho de administração para reuniões e
mesmo;

atividades do

Assessoramento à Federação do Piauí na composição do tribunal de justiça
desportiva.
DESTAQUES
01 – Mundial 2013 (Conquista de 01° Lugar);
02 – Mundiais de Beach Handball 2014 (01° Lugar em ambos naipes);
03 – Mundial Junior Masculino MG – (Uberaba e Uberlândia);
05 – Mundial na Dinamarca (Feminino);
06 – Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 2016 - Legado (Materiais)
09 – Decisões tomadas em função das saídas dos técnicos) Jordi e Morten;
10 – Premiação Sou do Esporte (Governança);

11 – Segundo Esporte com maior venda de ingressos e destaque do handebol durante
os Jogos Olímpicos;
12 – Jordi concorreu como melhor técnico;
13 – Morten foi eleito por duas vezes segundo melhor técnico;
14 - Duda foi eleita a melhor atleta do mundo;
15 - Ana Paula foi eleita a terceira melhor atleta do mundo
16 – Destaque – 24 horas de Handebol

Aracaju, 26 de Janeiro de 2017.
Atenciosamente,

Manoel Luiz Oliveira
Presidente da CBHb

