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DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE WRESTLING



Pela Integridade

A administração da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW)
desde 2021, escolheu o caminho de tentar coordenar o Wrestling
no país, de uma forma moderna, dando suporte as suas Federações
filiadas, aos Clubes, aos diversos profissionais e principalmente,
priorizando os atletas, como foco de atenção, melhoria das
condições de treinamento, preparação, intercâmbios e
competições.

Se na Área técnica houve avanços, não foi em detrimento de
priorizarmos a parte administrativa, principalmente, quando
lidamos com recursos públicos e privados.

Nessa jornada, alcançamos muito, mas conscientes de que
precisamos avançar muito mais.

Estruturarmos um Suporte de Compliance, é mais um passo nessa
caminhada que iniciamos e aponta em direção a continuarmos
alinhados às boas práticas de governança e gestão, buscando o
contínuo aperfeiçoamento e modernização da Confederação
Brasileira de Wrestling, no cenário nacional e internacional.

Flávio Cabral Neves - Presidente da CBW



Compliance é uma palavra que tem origem no verbo inglês “to comply” que em português significa
cumprir, consentir. O termo “compliance” não possui uma tradução para o português, porém há
algumas palavras que se aproximam de uma tradução como conformidade, concordância.

Aqui, Compliance é entendido em sentido amplo, como a busca permanente de coerência entre
aquilo que se espera de uma organização – cumprimento das normas, sejam elas as leis de um país,
sejam elas as políticas internas de uma empresa, respeito a regras, propósito, valores e princípios
que constituem sua identidade.

Um Programa de Integridade é a essência do Compliance da organização e consiste em um conjunto
estruturado de medidas institucionais para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas
de corrupção e fraude, de irregularidades e de outros desvios éticos e de conduta.

Contribuindo também como um conjunto de medidas que visam a melhoria da Governança da
Organização, no aperfeiçoamento dos processos e suporte à equipe de colaboradores.

Que terá seus principais pontos apresentados nesse documento sucintamente, mas que permeará as
rotinas da Confederação, num processo contínuo de aperfeiçoamento.

Compliance



Planejamento e 
Compliance

O Planejamento e Compliance é a referência
no processo de implementação do Programa
de Integridade, e responsável pelos processos
relacionados a verificação da conformidade na
Confederação Brasileira de Wrestling.

O suporte para implementação do Programa
de Integridade ficará a cargo do Sr. Walter
Russo Júnior, MBA Management, PMP/PMI na
Gestão de Projetos e Certificado LEC em
Compliance e o Jurídico da CBW – Dr. Juliano
Crapanzani.



O objetivo do Programa de Integridade, será o de organizar as boas práticas já adotadas pela
Confederação, em linha a um conjunto de normas e processos, que visem a integridade e
transparência, baseados no que preconiza o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa.

Tudo será feito, dentro dos tempos possíveis de cada colaborador, e evitando ao máximo, a
criação de mais trabalho, ou a perda de tempo.

Objetivo



O Programa de Integridade
Pilares:

1- Suporte da Alta 
Direção

2- Avaliação de 
Riscos

3- Código de 
Conduta e Políticas 

de Compliance

4- Controles 
Internos

5- Treinamento e 
Comunicação

6- Canais de 
Denúncia

7- Monitoramento 
e Controle



1- Suporte da Alta 
Administração

Nesse Pilar, a Direção da Confederação
Brasileira de Wrestling, se compromete em
engajar a organização em prol da
implementação das práticas, processos e
rotinas necessárias para o êxito do Programa
de Integridade.



2- Avaliação de Riscos
Riscos são eventos potenciais, não certos, que podem
gerar impactos negativos, ou positivos, no atingimento
de um objetivo ou na rotina de uma organização.

Um adequado levantamento dos Riscos
organizacionais, será fundamental, para que a
Confederação consiga aperfeiçoar com sucesso, não só,
seu Planejamento Estratégico, como também, todos
seus projetos e iniciativas com maior potencial de
sucesso, além das questões éticas e de integridade.



3- Código de Conduta e 
Políticas de Compliance

O Código de Conduta e as Políticas de Compliance
compõem a base de todo o programa de
integridade, pois representarão a consolidação das
rotinas, direitos e obrigações e normativas que
balizarão toda a organização.

A Confederação Brasileira de Wrestling, já adota
uma série de normativas e boas práticas, que serão
agrupadas e consolidadas as novas que estão
sendo implementadas.



4- Controles Internos

Os Controles Internos são mecanismos formalizados
por escrito nas políticas e procedimentos da
organização, que visam minimizar riscos e padronizar
os processos administrativos.



5- Treinamento e 
Comunicação

Treinamento e alinhamento das informações, normas,
condutas e processos administrativos são pontos
fundamentais para o sucesso de um programa de
Integração.



6- Canais de Denúncia

Os canais de denúncia, oferecem aos colaboradores,
fornecedores e demais envolvidos com a Confederação, a
oportunidade de alertar a Organização, sobre possíveis
falhas e violações de conduta, de forma a garantir o
anonimato do denunciante. As denúncias serão tratadas e
encaminhadas ao Conselho de Ética que deliberará sobre
as mesmas.

Conselho de Ética:

1. Dra. Scheila Ferrari

2. Sr. Rodrigo Damasceno

3. Dr. Felipe Ataíde



7- Monitoramento e 
Controle

Depois de implementado, o programa deve ser
monitorado e controlado continuamente, buscando-se
o permanente aperfeiçoamento de toda a organização.



Em resumo

Esses foram os Pilares do Programa de Integridade. Cada um deles,
tem demandado uma série de ações, processos e documentos, que
envolvem todas as áreas da Confederação.

O papel do Planejamento e Compliance, será o de ajudar as áreas e
colaboradores em todas as iniciativas e rotinas necessárias, para se
implementar um conjunto de padronizações que os novos tempos
requerem à todas as organizações que pretendem avançar no
campo da boa governança, gestão e integridade.

Algumas ações já estão acontecendo, outras irão acontecendo em
fases.

Mas sempre priorizando o suporte e apoio a todos.

Walter Russo Júnior
Planejamento e Compliance

Dr. Juliano Crapanzani
Jurídico da CBW



Obrigado, pela atenção.


