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SNEAR - MISSÃO

A Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento é a

responsável pela implantação de decisões relativas aos

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

DE ALTO RENDIMENTO.



SNEAR - ATRIBUIÇÕES

• Possibilitar a preparação de Atletas

• Proporcionar a capacitação de Recursos Humanos

• Programa Bolsa-Atleta

• Realização de Eventos



SNEAR - ATRIBUIÇÕES

• Apoio a aquisição de Equipamentos Esportivos

• Gestão e Manutenção da Rede Nacional de Treinamento

• Preparação de Seleções Principais para representação do 

Brasil em competições internacionais



SNEAR - PARCERIAS 

• TERMOS DE FOMENTO - Entidades Esportivas Privadas

• CONVÊNIOS – Entes Públicos, Estados e Municípios

• TED´s – Entes Públicos Federais



SNEAR EM NÚMEROS 

• 21 PARCERIAS EM EXECUÇÃO

• 6.842 BENEFICIÁRIOS DIRETOS

• TOTAL APROXIMADO DE 33 MILHÕES DE REAIS INVESTIDOS



• Objeto: Estrutura física e logística para o 
desenvolvimento da preparação técnica da 
Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica –
Individual e Conjunto

• Investimento: R$ 900.478,82

Termo de Fomento
Confederação Brasileira de
Ginástica



• Objeto: Realização da Surdolímpiadas do 
Brasil 2019

• Investimento: R$ 130.000,00

Termo de Fomento
Confederação Brasileira de
Ginástica Surdos



Termo de Fomento
Instituto Pró-Brasil

• Objeto: Preparar atletas de base de alto 
rendimento da modalidade Saltos Ornamentais 
visando à participação nas Olimpíadas de 2020 
em Tóquio.

• Investimento: R$ 895.637,14



• Objeto: Preparação de atletas e participações 
em treinamentos e competições visando a 
renovação de equipe olímpica de Judô

• Investimento: R$ 998.832,00

Termo de Fomento
Confederação Brasileira de Judô



• Objeto: Compra de equipamentos, materiais 
esportivos, manutenção de equipamentos e 
sistema para treinamento dos atletas nas 
modalidades militares olímpicas, para 
participação nos 7º Jogos Mundiais Militares na 
China e a Olimpíada de Tóquio - 2020

• Investimento: R$ 1.861.261,49

TED
Ministério da Defesa



• Objeto: Funcionamento do Centro Excelência da 
UNB - Treinamento e Núcleo Esportivo de Base em 
Saltos Ornamentais

• Investimento: R$ 4.970.757,37

TED
Universidade de Brasília



• Objeto: Formação de Recursos Humanos e 
Desenvolvimento de Pesquisa Aplicados ao 
Esporte de Alto Rendimento

• Investimento: R$ 4.020.195,75

TED
Universidade de Minas Gerais



O Bolsa Atleta é o maior programa do mundo de
patrocínio individual a atletas.

Desde 2005, mais de 63,3 mil bolsas concedidas
para 26,5 mil atletas de todo o país. E supera a
marca de R$ 1,1 bilhão.

Em 2019, 6.199 esportistas contemplados, nas 
categorias Olímpica/Paralímpica, Internacional, 
Nacional, Atleta de Base e Estudantil. 

São 4.873 atletas de modalidades olímpicas e 1.326
de modalidades paralímpicas. O investimento
alcança a marca de R$ 84,5 milhões no ano.

Programa Bolsa Atleta



•Análise dos Planos de Treinamentos de 277 atletas  na 
categoria Atleta Pódio

Preparação para Tóquio 2020



Aspectos Técnicos das 
Ações da SNEAR 

João Henrique Guntzel

Secretaria Nacional de Esporte de Alto De Rendimento



QUAIS SÃO OS PRODUTOS OFERTADOS PELA 
SNEAR?

A SNEAR atua no desenvolvimento do esporte de Base e Alto Rendimento por meio basicamente de quatro Ações 
Orçamentárias: 

• 20YA - PREPARAÇÃO DE ATLETAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

• 2016T - GESTÃO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA REDE NACIONAL DE TREINAMENTO

• 2016U - PREPARAÇÃO DE SELEÇÕES PRINCIPAIS PARA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL EM COMPETIÇÕES 
INTERNACIONAIS

• 09HW - PROGRAMA BOLSA ATLETA

Vamos entender melhor cada uma delas! 



Ação Orçamentária 20YA
Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para 
o Esporte de Alto Rendimento

• PREPARAÇÃO DE ATLETAS Apoio financeiro complementar visando prover as condições necessárias para

detecção, formação, preparação do atleta da base ao alto rendimento e suporte ao destreinamento do atleta;

por meio de contratação de pessoal especializado, apoio técnico e aquisição de materiais esportivo e

administrativo.

• REALIZAÇÃO DE EVENTOS Apoio à organização, realização e participação em eventos esportivos, cursos,

seminários, congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no âmbito do esporte,

intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de estudo e da prática do esporte de alto rendimento.



Ação Orçamentária 20YA 
Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para 
o Esporte de Alto Rendimento

• CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Capacitação de recursos humanos para o esporte de alto

rendimento destinado a fomentar o aprimoramento de profissionais para atuarem com o esporte da base ao

alto rendimento, por meio de apoio à organização, realização e participação em cursos, seminários,

congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no âmbito do esporte, intercâmbios e

outros ligados ao desenvolvimento de estudo e da prática do esporte de alto rendimento.

• MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Estruturação dos centros de treinamentos e de núcleos de esporte de base por

meio de compra de equipamentos técnico-esportivos, tecnológicos e de saúde, entre outros necessários ao

desenvolvimento do atleta e do esporte de alto rendimento.



Ação Orçamentária 216T 
Gestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede Nacional de 
Treinamento

• Essa ação orçamentária é voltada à Rede Nacional de Treinamento, para aderir

basta preencher o formulário existente neste link RNT :

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/rede-

nacional-de-treinamento

• E enviá-lo para análise da SNEAR

• Com essa ação podemos realizar as seguintes atividades:

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/rede-nacional-de-treinamento


Ação Orçamentária 216T
Gestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede Nacional de 
Treinamento

• PREPARAÇÃO DE ATLETAS - Treinamento e aperfeiçoamento dos atletas da base ao alto rendimento, com o

intuito de detectar, selecionar e desenvolver talentos esportivos nas modalidades olímpicas e paraolímpicas.

• GESTÃO DA REDE NACIONAL DE TREINAMENTO - Adequação e aperfeiçoamento das instalações da Rede

Nacional de Treinamento referente às despesas relativas a modernização e adequação de espaços físicos,

aquisição e contratação de serviços gerais, especializados e de pessoal; aquisição de equipamentos e

materiais laboratoriais; materiais de apoio e esportivos; transporte de bens e pessoas; despesas de

manutenção com os centros de treinamento construídos e/ou modernizados para os Jogos Olímpicos e

Paralímpicos.



Ação Orçamentária 216T
Gestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede Nacional de 
Treinamento

• REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - Realização de cursos, seminários,

intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de estudo e da prática do esporte de alto rendimento, no

âmbito das ciências do esporte e das práticas esportivas de alto rendimento.

• PESQUISA CIENTÍFICA - Prover meios desportivos de condições para o desenvolvimento de pesquisa científica

e tecnológica na área do esporte; sistematizar e divulgar métodos, processos, técnicas e resultados de

pesquisas científicas.



Ação Orçamentária 216U
Preparação de Seleções Principais para Representação do Brasil 
em Competições Internacionais

Apoio financeiro com o objetivo de viabilizar a participação de
atletas de alto rendimento em competições internacionais e apoio a
realização de treinamentos e intercâmbios internacionais.



Ação Orçamentária 216U
Preparação de Seleções Principais para Representação do 
Brasil em Competições Internacionais

• PREPARAÇÃO DE ATLETAS - Apoio supletivo visando o máximo desempenho esportivo para representação

oficial do Brasil em competições esportivas internacionais, destinado às seleções da categoria principal, nas

modalidades dos Programas Olímpico e Paralímpico, de forma a viabilizar a equipe técnica multidisciplinar

para planejamento, treinamento e acompanhamento de atletas; viabilização da participação em competições

internacionais e apoio para realização de treinamentos e intercâmbios internacionais.

• MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Fornecimento de equipamentos e materiais esportivos de alta performance,

visando a melhoria dos resultados esportivos e conquista de medalhas em competições internacionais e Jogos

Olímpicos e Paralímpicos.



Ação Orçamentária 09HW
PROGRAMA BOLSA ATLETA



Ação Orçamentária 09HW –
PROGRAMA BOLSA ATLETA



O que eu preciso saber para acessar os 
produtos da SNEAR?

Conhecer os TRÊS PILARES de um projeto
vencedor!

1.CAPACITAÇÃO

2.GESTÃO 

3.ADEQUAÇÃO 



O que eu preciso saber para acessar 
os produtos da SNEAR?
• Primeiramente é necessário que o ente público esteja devidamente capacitado para

elaborar um Projeto com objetivos geral e específico bem definidos, metas

quantitativas e qualitativas claras;

• Conhecer a REDE +BRASIL e saber operar a Plataforma +Brasil;

• É recomendável que o ente tenha uma equipe designada especificamente para o

acompanhamento do projeto e operação da Plataforma +Brasil, uma vez que para uma

ótima execução é necessário ter-se pessoas aptas e capacitadas

• O projeto a ser desenvolvido tem de ser voltado ao esporte de base e alto rendimento



O que é a Rede +BRASIL?

A Rede +BRASIL é uma rede de governança colaborativa 
para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria dos 
processos de gestão das transferências da União, por meio 
da Plataforma +BRASIL, antigo Siconv.

A Rede +BRASIL atua em três eixos fundamentais:

1. Melhoria da gestão nos processos;

2. Capacitação dos usuários da Plataforma +BRASIL; e

3. Comunicação e transparência das transferências da União executadas na Plataforma.

http://plataformamaisbrasil.gov.br/rede-brasil


Quais os objetivos da Rede +BRASIL?

Democratizar o conhecimento e mudar a vida do Cidadão.

A Rede tem por objetivo promover maior integração entre os parceiros, com 
vistas ao fortalecimento da governança, do diálogo e da gestão, bem como a 
melhoria do gasto público e maior efetividade das políticas públicas 
implementadas com recursos decorrentes das transferências voluntárias.

A Rede +Brasil pode ser acessada por meio do seguinte endereço na internet: 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/rede-brasil 

Onde poderão ser encontrados:
“trilha para multiplicadores”, “treinamento presencial” e “profissionais capacitados”.



Quais os Benefícios que a Rede 
+BRASIL pode proporcionar?

• Fortalecimento da governança

• Compartilhamento de conhecimento e unificação de entendimentos

• Sinergia na comunicação entre os parceiros

• Melhoria de processos

• Capacitação dos atores envolvidos nas transferências voluntárias da 
União

• Decisões colegiadas e legitimadas

• Construção colaborativa de soluções e melhorias

• Gestão pública +ÍNTEGRA, +INTEGRADA, +INOVADORA, 
+TRANSPARENTE, +SIMPLES e +EFETIVA



Quem pode e como participar?

Podem fazer parte da Rede +BRASIL órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, da administração pública 
federal, estadual, distrital ou municipal, ou ainda, entidades 
privadas sem fins lucrativos

Como Participar?

Para participar da #Rede+BRASIL o interessado deverá 
assinar um instrumento específico com o Ministério da 
Economia firmando essa parceria. 



Passo a Passo

1. Encaminhar ofício manifestando interesse de adesão à #Rede+BRASIL ao 
Ministério da Economia, com os dados de contato do interessado.

Dados para o envio do ofício:
Deborah Virgínia Macedo Arôxa
Diretora do Departamento de Transferências da União

Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 1º andar Sobreloja
Brasília - DF - CEP: 70046-900

2. O Ministério da Economia entrará em contato com as minutas do acordo de 

cooperação, plano de trabalho e documentação sobre a #Rede+BRASIL.

3. O interessado encaminhará os dados do responsável e demais signatários do 

acordo e será realizado o agendamento da assinatura do acordo.

4. A partir da assinatura do acordo iniciam-se as capacitações nos moldes do 

plano de trabalho assinado, iniciando-se a #Rede+BRASIL.



Estou capacitado para operar a 
Plataforma +Brasil e agora? 

Agora é o momento de entender como elaborar o projeto!

Você sabia que a SNEAR disponibiliza em seu site (www.esporte.gov.br) modelos de projeto técnico, declarações 
e checklist?

Baixando os arquivos neste link: http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-
rendimento/chamada-publica , você poderá ter acesso às explicações de todos os elementos que compõe 
um projeto!

Introdução, capacidade técnica, objeto, beneficiados, objetivo geral, objetivos específicos, Metas, 
Metodologia, Justificativa, Custos, Previsão de Receita, Relação de Recursos Humanos, Cronogramas de 
atividade, desembolso e execução do projeto, estratégias de comunicação e conclusão. 

Todos os itens estão detalhados, explicados e conceituados no documento, o que facilitará a compreensão no 
momento de elaboração do projeto! 

http://www.esporte.gov.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/chamada-publica


SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO 
RENDIMENTO

Para maiores esclarecimentos contate nossa 
equipe técnica! 

SNEAR@CIDADANIA.GOV.BR
(61) 3429-6855



OBRIGADO

Secretaria Nacional de Esporte de Alto De Rendimento




