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MISSÃO
Representar e fomentar a esgrima brasileira com excelência, por meio de ações estratégicas inovadoras no seu
gerenciamento e desenvolvimento.

VISÃO
Estar entre as cinco melhores gestões, dentre as confederações desportivas nacionais, como referência de
gestão moderna e transparente, voltada para o beneficio do atleta e para o desenvolvimento da Esgrima no
Brasil.

VALORES
o O esporte como uma ferramenta de transformação social e cidadania.
o O mestre, muito mais que um técnico de esgrima, deve ser um exemplo de respeito, profissionalismo,
amizade e de vida para todos seus alunos.

PILARES ESTRATÉGICOS
DEFINIÇÕES

1. GESTÃO

Objetivos Estratégicos que irão refletir como a CBE pretende
desenvolver processos administrativos e compliance, fortalecer o
direcionamento estratégico e elevar a sua maturidade organizacional e o
seu nível de transparência.

2. EDUCAÇÃO E
CULTURA

Objetivos Estratégicos que irão refletir como a CBE pretende qualificar
seus profissionais, gerar e difundir conhecimento e promover a
educação para o esporte e o Olimpismo.

3. DESENVOLVIMENTO Objetivos Estratégicos que irão refletir como a CBE pretende identificar e
confirmar talentos e promover ações e/ou investimentos nas categorias
ESPORTIVO
de base.

4. ALTA
PERFORMANCE
ESPORTIVA

Objetivos Estratégicos que irão refletir como a CBE pretende
desenvolver o esporte de Alto Rendimento e potencializar resultados
nos eventos de mais alto nível: Campeonatos e Jogos Pan-americanos,
Campeonatos Mundiais, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dentre outros.

5. IMAGEM E
ENGAJAMENTO

Objetivos Estratégicos que irão refletir como a CBE pretende fortalecer a
Imagem, divulgar atletas, interagir com a sociedade, buscar patrocínios,
parcerias e novos recursos.
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Visão: Estar entre as cinco melhores gestões, dentre as confederações desportivas nacionais, como referência de gestão moderna e transparente, voltada para
o beneficio do atleta e para o desenvolvimento da Esgrima no Brasil.
Valores: O esporte como uma ferramenta de transformação social e cidadania.
O mestre, muito mais que um técnico de esgrima, deve ser um exemplo de respeito, profissionalismo, amizade e de vida para todos seus alunos.
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Gestão
Melhorar a Governança e a Gestão Administrativa

Promover a integração e a colaboração entre as áreas funcionais na CBE;
Aplicar boas práticas de gestão com ética e transparência;
Maximizar a captação e utilização de recursos;
Gerenciar de modo meritocrático os recursos da entidade;
Aumentar a captação de recursos privados através de patrocinadores, apoiadores e demais receitas
oriundas de competições e projetos variados com o fim de serem expandidas as metas da CBE e,
ainda, de reduzir-se a dependência aos recursos oriundos da descentralização COB e CPB.
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Desenvolvimento Esportivo
Desenvolver o Esporte de Base e Alto Rendimento

Apoiar atletas e treinadores de alto rendimento;
Fomentar a iniciação esportiva e as novas salas de esgrima (Projeto Engajar);
Promover a melhora qualitativa de técnicos nacionais através de simpósios de troca de conhecimento
no Brasil com a presença de técnicos internacionais;
Desenvolver as categorias de Base (Juvenil, Pré-Cadete, Cadete e Juvenil);
Promover à iniciação da Esgrima em Cadeira de Rodas em âmbito nacional e incentivar a modalidade
nas EPDs hoje existentes;
Incentivar a prática da esgrima no âmbito escolar e outros (Projeto Engajar);
Incentivar a prática da Esgrima em Cadeira de Rodas;
Aprimorar a infraestrutura dos serviços esportivos oferecidos aos esgrimistas.
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Educação e Cultura
Capacitar Recursos Humanos

Capacitar de forma constante os dirigentes esportivos, diretoria e colaboradores através da gestão do
conhecimento nas vertentes esportiva e administrativa;
Consolidar o Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE como principal formador de recursos humanos para a
Esgrima no país;
Apoiar projetos sociais relacionados à esgrima, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e
ascensão social;
Auxiliar os atletas de alto rendimento (esgrima convencional e ECR) na transição da carreira,
proporcionando formação e cursos através de convênios e IBE
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Alta Performance Esportiva
Alcançar Top 8 nos Jogos Olímpicos

Alcançar melhores resultados esportivos em nível internacional: Continental, Mundial, Olímpico e
Paralímpico;
Classificar 2 equipes e 9 atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e 7 atletas para os Jogos
Paralímpicos Tóquio 2020 (potencial de medalha em ambos os JO);
Alcançar o Top 3 em nível continental no final da temporada 2021/2022;
Alcançar o Top 8 do ranking mundial com duas equipes no final da temporada 2022/2023 da FIE;
Classificar dois atletas para os Jogos Olímpicos da Juventude 2022;
Alcançar o Top 8 do ranking mundial com dois atletas e uma equipe no mundial IWAS 2023;
Classificar 3 equipes e 12 atletas para os Jogos Olímpicos e uma equipe e 8 atletas para os Jogos
Paralímpicos de Paris 2024;
Alcançar o podium nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Imagem e Engajamento
Representar Internacionalmente a Entidade

Promover o Olimpismo e os valores morais atrelados à esgrima;
Fortalecer a imagem da Confederação Brasileira de Esgrima, transformando a CBE em referência
dentre as confederações esportivas brasileiras;
Promover a transformação da sociedade brasileira através da divulgação dos valores do esporte de
forma eficaz e transparente;
Buscar patrocinadores e promover o retorno do investimento através de contrapartidas relacionadas
aos valores da Esgrima;
Comunicar de forma eficaz as ações e resultados

Planejamento Estratégico
2020-2024

INDICADORES E METAS - 2020

PILARES ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADOR

META 2020

1. GESTÃO

Melhorar a Governança e a Gestão Administrativa

Nota do Programa GET

Aumentar a nota do GET em 1,5 pontos em relação à 2019

2. EDUCAÇÃO E CULTURA

Capacitar recursos humanos internos e externos

Número de recursos humanos formados

Aumento de 15%

3. DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO

Desenvolver o Esporte da Base ao Alto
Rendimento

Ações de preparação técnica
(estágios, workshop, avaliação laboratorial, etc)

40 atletas participantes

4. ALTA PERFORMANCE ESPORTIVA

Alcançar o Top 8 nos Jogos Olímpicos

Jogos Tokyo2020

Top 8 nos Jogos Olímpicos

5.IMAGEM E ENGAJAMENTO

Representar Internacionalmente a Entidade

Congressos Internacionais

2 Participações

