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Apresentação
Fundada em 1990, a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, com sede na
cidade de São Paulo, conta com 3.125 atletas confederados e sete federações
associadas (SP, RJ, MT, MS, DF, PA e PR).
A CBBS possui um centro de treinamento referência na América do Sul,
localizado na cidade de Ibiúna-SP, contando com cinco campos oficiais para a
prática de suas modalidades, além de alojamento, academia e refeitório. Tal
estrutura serve aos atletas da Academia CBBS/MLB, na parceria feita com a MLB
(liga profissional norte-americana de beisebol), que desenvolve uma série de
projetos em conjunto.
Responsável pela organização, controle e administração do beisebol e softbol
nacional, a CBBS procura através de seus campeonatos e projetos fomentar e
desenvolver atletas nessas modalidades.
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Governança

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Desenvolver e representar o
beisebol e o softbol brasileiro
com responsabilidade,
fomentando projetos e ações
que possam contemplar o alto
rendimento, a formação de
novos atletas e a inclusão
social

Ranquear-se entre os 10
primeiros do mundo até 2020

Ética, Cooperação, Respeito,
Desenvolvimento,
Sustentabilidade, Inovação,
Comprometimento,
Responsabilidade
Social e Transparência
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Organograma
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Stakeholders

Patrocinadores
Atletas

COI, COB e SOI

Aficionados

ME, ABCD

Stakeholders
Membros
do Conselho e
Assembléia

Fornecedores

Mídias

Funcionários
Voluntários
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Marcos Históricos
Fundação da
Federação
Paulista de
Beisebol e
Softbol

Carta
Internacional
de Educação
Física e
Esporte da
UNESCO

Fundação da
Confederação
Brasileira de
Beisebol
e Softbol

Lei 8672/93
Lei Zico
Princípios e
diretrizes
para as
organizações
esportivas

1946

1978

1990

1993

Lei 10264/01
Agnelo/Piva
Captação de
recursos para
o esporte

1991

Lei 12846/13
Anticorrupção

Retorno do
Beisebol e
Softbol aos
Jogos
Olímpicos

Projeto de
Implantação
de
Compliance

2013

2016

ATUAL

1941

1975

1988

1992

1998

2006

2015

2018

Lei 3199/41
Organização
dos desportos
em todo o país

Lei 6251/75
Normas gerais
sobre o
desporto

Constituição
Art. 217 Esporte
direito de
todos

Relatório
Cadbury
Primeiro
código de boas
práticas de
Governança

Lei 9615/98
Lei Pelé
Autonomia das
entidades de
administração
do esporte,
bem como os
direitos dos
atletas

Lei 11438/06
Incentivo ao
Esporte

Pacto pelo
Esporte
Pacto Setorial
pela
Integridade,
Gestão e
Transparência
no Esporte
Brasileiro

Rating Integra
Primeiro
instrumento de
governança
voltado para
instituições
desportivas
atuantes no
Brasil
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SWOT

Time Brasil e programas
de desenvolvimento de
talentos, parceria com a
Major League Baseball,
centro de
treinamento em Ibiúna

Falta de verbas para
contratação de pessoal,
dificuldade em
comunicação com a
mídia e stakeholders,
esporte não cultural no
país, número limitado
de atletas e locais de
prática.

Exposição dos esportes
pelos resultados das
seleções nacionais,
parcerias com a CBC,
CBDE e CBDU para
aumento no número de
praticantes, streaming
dos principais eventos
para aumento de
exposição dos esportes

Fim da parceria entre a
CBBS e a MLB,
diminuição no número
de clubes
praticantes
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Estratégias de Gestão

Website com
informações
indicadas
pela Portaria
115

Projetos de
fomento e
divulgação

Melhora da
estrutura do
Centro de
Treinamento

Melhora da
comunicação
entre a
CBBS e os
Stakeholders

Melhora na
maturidade
de Gestão,
Governança e
Compliance
para o nível 2

Definição do
Planejamento
Estratégico e
financeiro
para 2020

Capacitação
de
colaboradores
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Política de Gestão Orçamentária
Objetivo: Desenvolver anualmente um orçamento em consonância com o planejamento
estratégico e com a Visão, Missão e Valores da CBBS.

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

CALENDÁRIO

ORÇAMENTO

VALIDAÇÃO

APROVAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Planejamento
do calendário
esportivo para o ano
seguinte

Elaboração do
orçamento do ano
seguinte

Validação
do calendário e do
orçamento pela alta
administração

Aprovação
do calendário
esportivo e do
orçamento na AGO

Publicação do
calendário esportivo e
do orçamento no site
da CBBS

Janeiro a Dezembro: Monitoramento contínuo dos gastos, comparando o realizado x orçado

9

Projetos
Em parceria realizada da MLB com a CBBS é realizado em conjunto dois
projetos para divulgação, fomento e desenvolvimento do Beisebol e Softbol.

PlayBall
Em 2019, o projeto levou diversão, aprendizado e
brindes para mais de 600 crianças, de 6 a 12
anos, nas cidades de Bastos, Ibiúna e Marília, no
interior de São Paulo.
A iniciativa é o esforço coletivo do beisebol para encorajar jovens e comunidades
a se envolverem em atividades relacionadas ao beisebol ou softbol.

Academia CBBS/MLB
Atendendo a 40 jovens atletas, de 13 a 18 anos, o Centro de
Treinamento em Ibiúna, oferece estrutura para o desenvolvimento
no esporte e acesso a escola, através de bolsas parciais e integrais.
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Eventos 2019
Através dos campeonatos organizados, 44 no total em ambas as
modalidades (beisebol e softbol), abrangendo todas as categorias na faixa
etária dos 5 anos ao adulto, a CBBS procura fomentar suas modalidades por
todas as regiões em que são disputadas competições.

T-Bol
Na categoria T-Bol, crianças de 5 a 8 anos, a ênfase está em
iniciá-los na modalidade e trazer o esporte para o cotidiano
dos jovens atletas e suas famílias. São três as competições
anuais só para essa categoria, que não premia os times por
mérito esportivo, apenas premiação de incentivo a todos.
Destaque para o Festival Nacional de T-Bol (Taça Yakult),
realizado no mês de Outubro, que reúne cerca de 300
crianças no CT em Ibiúna, durante dois dias, para a disputa
do Torneio.
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Eventos 2019
Adulto
Na categoria Adulto está o resultado final de todo o desenvolvimento dos
atletas que passaram pelas disputas nas categorias Pré-Infantil, Infatil, PréJúnior, Júnior, Juvenil e Sub23 no beisebol, e Sub13, Sub15, Sub17 e Sub19 no
softbol.
Nesta categoria, cada modalidade recebe dois torneios
anuais, o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil, competição
mais importante do calendário.
A Taça Brasil acontece tradicionalmente no final do
ano, nos meses de Novembro e Dezembro, na capital
paulista (Estádio Mie Nishi). Quatro equipes no
softbol e cinco equipes no beisebol disputam o
troféu mais cobiçado das modalidades, além de
premiações individuais para os destaques.
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Seleções 2019
Em constante evolução e em busca de resultados ainda mais expressivos
nossas seleções de Beisebol e Softbol participam de competições
internacionais de nível Sulamericano, Panamericano e Mundial, atualmente
ocupando a 21ª posição no ranking mundial de beisebol e a 14ª posição no
ranking mundial de Softbol.
Neste ano foram oito competições disputadas, desde a categoria Infantil de
beisebol (11 a 12 anos), que participou de competição Mundial no Japão,
passando pela categoria Sub19 de softbol que disputou a Copa do Mundo nos
EUA.
E por fim as categorias adultas, de beisebol, que participou do Pré-Pan de
Lima aqui no Brasil, competição organizada pela CBBS em conjunto com a
COPABE, e de softbol, que disputou o Pré Olímpico no Canadá.
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Apoio

Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol

(11) 5034-2512
secretaria@cbbs.com.br

www.cbbs.com.br
@cbbsbr

