ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV

Ao primeiro dia do mês de abril de 2021, às 11:00 horas, em primeira convocação, foi
instalada a reunião do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da Confederação Brasileira
de Voleibol – CBV, conforme Edital de Convocação enviado por correio eletrônico em
29/03/2021, através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, atendendo ao
convite do Presidente da CBV, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras. Foram convidados a
participar da reunião o Sr. Daniel Bortoletto Gonçalves, a Sra. Fabiana Marcelino, o Sr.
Ricardo Vieira Santiago, a Sra. Talita Antunes da Rocha, o Sr. Raphael Vieira de Oliveira,
o Sr. Oscar Brandão Guimarães, a Sra. Leticia de Amorim Pessoa e representando a
Confederação Brasileira de Voleibol, o Vice-Presidente da CBV, Sr. Radamés Lattari, a
Diretora Executiva, Sra. Adriana Behar, o Superintendente de Vôlei de Praia, Sr. José
Virgílio Pires, o Superintendente de Competições de Quadra, Sr. Renato D’Avila, a Gerente
de Seleções de Quadra, Sra. Julia Silva, a Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana
Oliveira, o Especialista em Planejamento Financeiro, Sr. André Costa e a Especialista em
Governança e Planejamento interno, Sra. Thamiris Iack. Registrou-se a ausência da Sra.
Fabiana Marcelino. Aberta a sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos,
inclusive da Sra. Keyla Pitanga Monadjemi representando a Presidência do Minas Tênis
Clube por procuração. A seguir, f oi passada a palavr a ao Sr. Radamés Latt ar i,
que fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: a) Dar conhecimento do orçamento
2021; b) Ações de gestão CBV 2021; c) Calendário de competições Praia 2021; d) FairPlay
financeiro Superliga; e) Planejamento das seleções adulta e base 2021; f) Assuntos Gerais.
Logo após, apresentou ao Conselho a nova Diretora Executiva da CBV, Sra. Adriana
Behar, que agradeceu o convite para assumir o desafio de liderar esse grande esporte que
é o voleibol, destacando a necessidade de compartilhamento de informações por todos os
envolvidos em prol da modalidade, reforçando estar sempre aberta ao diálogo para que os
objetivos comuns sejam atingidos. Dando início aos trabalhos, a Sra. Luciana Oliveira
destacou que o orçamento da CBV é realizado pelo financeiro sempre de forma muito
cuidadosa para se aproximar ao máximo da realidade, informando estar disponível para
esclarecer qualquer dúvida sobre as informações financeiras da entidade e informou ter
como objetivo cumprir integralmente o orçamento que será apresentado. Ato seguinte,
passou a palavra ao Sr. André Costa, que apresentou as receitas orçadas detalhadas por
grupos e as despesas orçadas, divididas entre a quadra, a praia, o CDV e as despesas
administrativas e operacionais, detalhando os valores orçados por cada competição
prevista. Em seguida, a Sra. Talita Antunes solicitou que fosse esclarecido a que se referem
as despesas de Campeonato Mundial de Praia, sendo explicado pelo Sr. José Virgílio que
o Campeonato Mundial se refere a realização dos campeonatos de base, sub-19 e sub-21.
Ato contínuo, Sr. Carlos Arruda questionou quanto dentro do montante das despesas com
o CBPV OPEN são referentes a premiação, sendo informado pelo Sr. André Costa que as
premiações compreendem o valor de R$ 5,5 milhões, sendo reforçado pelo Sr. José Virgílio
que serão realizadas dez etapas, sendo cinco no primeiro semestre e as outras cinco no
segundo semestre. Seguindo a ordem do dia, a Sra. Adriana Behar apresentou as ações
de gestão da CBV para o ano de 2021, tendo como objetivos principais melhorar os
resultados em competições internacionais; desenvolver talentos de base para formar os
novos talentos para o futuro; implantar um sistema de governança para dar maior
transparência aos resultados; aumentando a credibilidade da instituição e a
responsabilidade social; transformação digital por meio da ampliação da atuação da CBV
nas redes e melhoria dos processos de gestão por meio da digitalização; implantar projeto
na área de educação e capacitação, visando criar oportunidades para os profissionais do
esporte, informando que a ideia é que nos próximos 3 ou 4 meses seja finalizada a análise
interna para formalização do novo planejamento estratégico da CBV, destacando que está
aberta para receber ideias e sugestões, de modo que todos possam fazer parte deste
processo de desenvolvimento do voleibol. Após isso, o Sr. Raphael Vieira elogiou os
objetivos apresentados, destacando a importância destes e sugeriu criar equipe específica
para atender aos fãs, de modo que isso gere uma receita para a CBV, além da aproximação

D4Sign 7e09f4f6-744b-4661-bad7-430103b2f32b - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

com a modalidade, garantindo um maior engajamento, de modo que seja possível consumir
produtos e ações via youtube, facebook, etc. Após isso, a Sra. Adriana Behar informou que
a sugestão dada pelo Sr. Raphael Vieira está inserida no item da transformação digital da
CBV, reforçando que o objetivo é entender quem é esse público do voleibol e como garantir
o engajamento e consumo do produto, gerando receita. Ato contínuo, a Sra. Keyla Pitanga
deu as boas-vindas a Sra. Adriana Behar, destacando se sentir muito bem representada
por ter uma mulher na liderança do voleibol. Após, disse concordar com o ponto levantado
pelo Sr. Raphael Vieira, questionando quais são os objetivos da CBV para monetizar e
melhorar a divulgação digital, visto que não se pode mais ficar dependente da receita de
TV, sendo esclarecido pela Sra. Adriana Behar que é necessário compreender
primeiramente quem é o público do voleibol e o que ele consome para que possa ser
explorado de forma mais ampla, de modo que não se limite a transmissões virtuais e placas
de publicidade, buscando novos caminhos de divulgação de conteúdo, gerando
engajamento. Em seguida, explicou acreditar ser importante saber explorar figuras e
histórias representativas do voleibol, que vão além da divulgação da marca, gerando
atração, sendo esse o caminho para o novo. Ato contínuo, a Sra. Leticia Pessoa destacou
que para atrair esse novo público, é preciso preparar melhor nossos atletas, para que seja
possível trazer um conteúdo de maior qualidade, pois grande parte dos ídolos do voleibol
são antigos. Logo após, o Sr. Carlos Arruda ressaltou que o comentário feito pelo Sr.
Raphael Vieira foi muito pertinente, pois hoje a transmissão do voleibol é realizada pela TV
fechada, sendo uma das maiores barreiras da modalidade. Ato contínuo, solicitou que
fosse realizada uma reunião para tratar sobre governança corporativa e transparência, por
entender que muitas federações estão aquém do que o voleibol merece, não havendo uma
regionalização do voleibol, o que gera uma enorme dependência da CBV, sugerindo a
criação de mecanismos de prestações de contas das ações realizadas pelas federações,
com maior transparência nos processos eleitorais locais, de modo que as federações
colaborem cada vez mais com o desenvolvimento do voleibol. Em seguida, o Sr. Daniel
Bortoletto deu as boas-vindas a Sra. Adriana Behar, destacando ser muito bom ver esse
processo de renovação do cargo, ainda mais por alguém muito capacitada e disposta a
fazer o trabalho acontecer. Após, explicou que as empresas buscam cada vez menos um
espaço para expor sua marca, sendo este um modelo que não serve mais para a maioria
delas, estando bem mais voltado para a produção de conteúdo, sendo muito necessário
entender o público que consome o voleibol e quais são os produtos que podem ser
comercializados, sendo informado pela Sra. Adriana Behar que serão realizadas novas
conversas e reuniões para que seja possível explorar mais esse tema e entender a melhor
forma de obter retorno disso. Dando seguimento, foi passada a palavra a Sra. Talita
Antunes que questionou como ficará o calendário das competições de praia, em razão da
aproximação dos jogos olímpicos e do cenário ainda de pandemia, sendo esclarecido pelo
Sr. José Virgílio que o calendário de competições está sendo muito influenciado por esses
motivos, destacando que toda essa instabilidade externa dificulta a definição de um
calendário a longo prazo, pois em alguns momentos será necessário realizar alterações
para atender a necessidade de todos, reforçando que a CBV, como forma de minimizar os
prejuízos, tem ressarcido as despesas de passagens aéreas dos atletas quando há
alteração de datas. Em seguida, explicou que devido a alteração no calendário
internacional por conta dos jogos olímpicos, serão realizadas três etapas consecutivas em
Cancún no mês de abril, impossibilitando a realização de qualquer etapa do CBVP OPEN
neste mês e esclarecendo que o CDV-Saquarema passará a ser ocupado para realização
das competições de quadra e preparação das seleções para os jogos olímpicos de Tóquio,
por isso a etapa prevista para ser realiza em abril foi adiada para o mês de maio,
adequando-se ao calendário da FIVB. Depois, destacou que até 31 de julho de 2021 é
preciso realizar a 9ª etapa e o Superpraia do CBVP OPEN 2020/2021, as 4 etapas do
Challenger e as 8 etapas de base do ano de 2020, então qualquer calendário divulgado
agora seria muito precipitado, principalmente pela pandemia, sendo necessário aguardar
uma estabilidade para realizar as etapas com total segurança, pedindo a paciência de
todos nesse momento e reforçando que todos os detalhes do calendário são ajustados
previamente com a comissão de atletas. Após isso, a Sra. Talita Antunes destacou que é
sim importante haver as competições, mas que a segurança de todos deve vir em primeiro
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lugar, reforçando que reduzir a quantidade de atletas participantes por etapas seria algo
ruim, mas se for a medida necessária para garantir a continuidade da competição com a
devida segurança, que seja então a medida adotada, pedindo que todas as possibilidades
sejam discutidas com a comissão médica e de atletas para chegar a uma alternativa viável,
de modo que não seja necessário interromper a competição. Seguindo a ordem do dia, foi
passada a palavra ao Sr. Raphael Vieira que destacou a importância do fair-play financeiro
na superliga e como foi positivo para todos essa implantação, questionando se houve
alguma mudança nos critérios adotados na temporada anterior, sendo esclarecido pelo Sr.
Renato D’Avila que esse processo já vem sendo aprimorado pela CBV, de modo a dar
maior segurança aos atletas e treinadores no cumprimento das obrigações contratuais
pelos clubes, porém destacou que a CBV hoje não recebe cópia dos acordos firmados
entre atletas e clubes, já que a entidade não é parte dessa negociação e por isso não pode
ser responsável por fiscalizar o cumprimento ou não dessas obrigações, entretanto,
reforçou que foram incluídas algumas novas exigências, como preenchimento de
formulário de quitação e possibilidade de os atletas indicarem procuradores para assinarem
atos em seu nome, entre outras. Após isso, o Sr. Raphael Vieira informou entender o que
foi explicado, porém destacou discordar da impossibilidade de a CBV cobrar e arquivar os
contratos dos atletas, de modo que se não for apresentado, a equipe fique impossibilitada
de participar da Superliga, reforçando também ser necessário adotar medidas que
antecipem o fair-play financeiro, como o clube comprovar que tem recursos para cumprir
as obrigações do contrato que deseja firmar com o atleta. Em seguida, a Sra. Adriana Behar
questionou se adotar essas medidas feria com que muitos clubes não conseguissem
atender às exigências para participar da competição, sendo explicado pelo Sr. Raphael
Vieira que acredita que essas medidas inviabilizariam a participação de muitos clubes, mas
entende que é algo possível de ser adequado para garantir o cumprimento em temporadas
futuras. Logo após, a Sra. Keyla Pitanga disse entender que esta decisão irá diminuir o
mercado na Superliga A, mas que irá profissionalizar mais os times da Superliga B, o que
a longo prazo trará resultados positivos, com estruturas maiores. Ato contínuo, o Sr.
Raphael Vieira sugeriu que numa pauta futura fosse verificada a possibilidade de clubes
da Superliga B que estejam regulares ocupem as vagas da Superliga A dos clubes que
não cumprirem as exigências e destacou que os atletas acreditam muito no fair-play
financeiro. Depois disso, a Sra. Adriana Behar concordou com os pontos apresentados
acerca do fair-play financeiro, mas disse entender que é necessário olhar primeiramente
para os pontos que podem ser viabilizados já para a próxima temporada e aos poucos
analisar a viabilidade e tempo de adequação das mudanças para as próximas temporadas,
que devem ser discutidos com a comissão de atletas e demais partes interessadas. Dando
seguimento a ordem do dia, o Sr. Daniel Bortoletto demonstrou sua preocupação com as
seleções de base, que perderam um ano de preparação em razão da pandemia e que este
ano é provável que seja prejudicado pelo mesmo motivo, questionando quais são os planos
de continuidade para os próximos ciclos em relação as categorias de base, sendo
explicado pela Sra. Julia Silva que este ano há uma grande preocupação em relação as
categorias de base, devido à pandemia, mas que o objetivo é manter os períodos de
treinamento no CDV-Saquarema e garantir a participação nos campeonatos mundiais,
tentando garantir o máximo de oportunidades possíveis desses atletas da base jogarem,
dentro da viabilidade de calendário e de capacidade do CDV-Saquarema, reforçando a
realização também dos jogos da juventude, que é outro evento de grande porte, sendo
mais uma oportunidade para os atletas da base se desenvolverem. Logo após, a Sra. Keyla
Pitanga elogiou a inclusão de coordenadores nas seleções para atuarem na transição dos
atletas da base para o adulto, destacando ser necessário haver maior contato entre os
treinadores das seleções com os preparadores dos clubes, de modo a garantir o maior
desenvolvimento dos atletas, reforçando acreditar que com esses coordenadores esse
intercâmbio de informações seja facilitado, garantindo resultados cada vez mais positivos.
Em seguida, destacou que apenas a realização do Campeonatos Brasileiros de Clubes
ainda é muito pouco para o desenvolvimento da base, entendendo que o fator da pandemia
atrapalha bastante, mas que é preciso pensar em estruturas maiores de competições para
realizar essa transição dos atletas da base para o adulto. Por fim, a Sra. Julia Silva
relembrou que a CBV foi contra a redução das competições pelo CBC, por entender a
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importância das competições de base para o desenvolvimento dos atletas, informando que
o canal está sempre aberto com os clubes para conversar e entender as necessidades de
melhorias e viabilidade de implementação para que os resultados sejam positivos para
todos os envolvidos. Logo após, o Sr. José Virgílio destacou que o trabalho realizado pela
Sra. Julia Silva foi tão positivo, que será aplicado também no vôlei de praia. Ato contínuo,
o Sr. Carlos Arruda questionou como está a questão da certificação da CBV, sendo
informado pela Sra. Adriana Behar que estão sendo tomadas as medidas cabíveis
necessárias para conseguir um parecer favorável, mas que segue realizando o trabalho
proposto enquanto não tem uma definição sobre o assunto. Como todos os temas da ordem
do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Sra. Adriana
Behar, agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi
lavrada, lida, achada conforme e assinada digitalmente pelos membros presentes do
Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol.
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