
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

VOLEIBOL 

 

 

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, às 10:30 horas, em primeira convocação, através da 

plataforma de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do Conselho Diretor da CBV, 

conforme a convocação pelo Presidente da CBV, Dr. Walter Pitombo Laranjeiras, por correio 

eletrônico. Estiveram presentes os membros do Conselho Diretor da CBV, Sr. Radamés Lattari Filho, 

Vice-Presidente, do Sr. Igor Ribeiro Dantas, Conselheiro Secretário, do Sr. Ricardo Abalém, 

Conselheiro de Relações Públicas, do Sr. Carlos Antônio Rios, Conselheiro Financeiro, do Sr. José 

Eduardo Amancio da Mota, Conselheiro Técnico, do Sr. Bernard Rajzman, Conselheiro de Relações 

Exteriores, do Sr. Gilmário Ricarte Batista, Conselheiro de Desenvolvimento, da Sra. Tatiana Vieira 

Rodrigues, Conselheira Social, e como convidados, a Diretora Executiva, Sra. Adriana Behar, o 

Superintendente de Relações Institucionais da CBV, Sr. José Virgílio Pires e a Especialista em 

Planejamento Interno e Governança, Sra. Thamiris Iack. Registrou-se a ausência do Sr. Ricardo 

Abalém. Aberta a sessão pelo Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Walter Pitombo 

Laranjeiras, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Radamés Lattari, que fez a 

leitura da ordem do dia, constante da pauta: a) Indicação e aprovação do nome do Ouvidor da CBV 

ligado à Presidência; b) Gestão Estratégica CBV; c) Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, o 

Sr. Radamés Lattari, informou que a CBV realizou o processo de cotação para contratar o serviço de 

ouvidoria, explicando que a empresa selecionada para prestar o serviço foi a que apresentou o menor 

valor, dentre as necessidades da CBV, apresentando o quadro resumo dos orçamentos recebidos. 

Ato contínuo, a Sra. Thamiris Iack explicou sobre a atuação da empresa de ouvidoria selecionada 

para prestar os serviços, apresentando a avaliação da empresa e o seu histórico, destacando que 

esta presta o mesmo serviço para o COB, reforçando sua expertise na área de ouvidoria esportiva. 

Logo depois, apresentou o currículo da ouvidora responsável por coordenar a ouvidoria da CBV, por 

meio empresa contratada, a Sra. Lúcia Magnus Martins. Após isso, o Sr. Igor Dantas questionou se 

o estatuto da CBV autoriza que seja designada uma empresa para prestar o serviço de ouvidoria da 

entidade, sendo explicado pela Sra. Thamiris Iack que não há qualquer problema de o serviço ser 

prestado por uma empresa, ressaltando apenas ser necessário que seja designado um ouvidor 

responsável pelo trabalho, conforme foi apresentado para ser aprovado, informando que caso seja 

necessário modificar o responsável será novamente encaminhado para a aprovação deste Conselho. 

Ato contínuo, o Sr. Gilmário Ricarte Batista questionou se a empresa possui capacidade técnica para 

realizar os serviços propostos, visto que o preço apresentado é bem inferior aos demais, sendo 

explicado pela Sra. Thamiris Iack que a CBV adota procedimentos de due diligence visando 

resguardar a entidade de qualquer risco em suas contratações, portanto, todo o histórico e referência 

da empresa foram analisados, estando apta a prestar os serviços. Logo depois, o Sr. Radamés Lattari 

colocou em votação a indicação e aprovação do nome da Ouvidora da CBV ligada à Presidência, 

Sra. Lúcia Magnus Martins, sendo aprovada por todos os presentes. Após isso, a Sra. Adriana Behar 

apresentou a gestão estratégica da CBV, explicando a missão de liderar o processo de 

desenvolvimento e promoção do voleibol brasileiro e representar a modalidade com excelência em 

eventos nacionais e internacionais; a visão de ser referência mundial em gestão esportiva, com 

ênfase em resultados esportivos, geração de negócios, atração/retenção de fãs e desenvolvimento 

do voleibol; os valores de obter excelência, integridade, pertencimento, resiliência e diversidade. 

Após isso, apresentou a estrutura organizacional atual da CBV e a análise estratégica, identificando 

as oportunidades, como: a disponibilidade de recursos públicos e privados, a disponibilidade de 

recursos internacionais, o acesso a recursos de royalties de petróleo, as parcerias com Prefeitura de 

Saquarema, a parceria estratégica com as Federações, as novas receitas de varejo diretamente 
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ligadas aos fãs, as plataformas digitais de comunicação, os futuros atletas, os novos ídolos e o CDV 

como hub de projetos sustentáveis, além de identificar os potenciais desafios, como: a pandemia e o 

desempenho nas olimpíadas, um ciclo olímpico mais curto e o cenário político-econômico, 

ressaltando a influência tecnológica no comportamento das pessoas, na atração de fãs e de 

praticantes de novas modalidades olímpicas, além de novos concorrentes no ramo de entretenimento 

e um orçamento abaixo das necessidades. Em seguida, explicou sobre os pilares estratégicos da 

CBV, com foco: no resultado esportivo – vôlei de praia e quadra, nas categorias adulto e de base; na 

imagem – ética, transparência e conformidade; no resultado comercial – patrocinadores, 

competições, parcerias, CDV; na gestão e governança – gestão, governança, conformidade, 

transparência, gestão de riscos; na responsabilidade social e ambiental, educação e diversidade – 

projetos sociais, de pesquisa e educação, parcerias. Ato contínuo, apresentou os objetivos 

estratégicos da CBV, quais sejam: o resultado esportivo – estar no pódio em todas as competições 

internacionais e em todas as categorias, além de desenvolver e fortalecer a base do voleibol; o 

resultado comercial – aumentar a receita e ampliar a diversificação da receita; a gestão e governança 

– aplicar padrões efetivos de gestão, governança, conformidade, transparência e gestão de riscos, 

com o gerenciamento de recursos de forma planejada e transparente, como também fortalecer a 

gestão das Federações Estaduais; a imagem – posicionar a CBV como referência em gestão pautada 

pela ética, transparência, conformidade e inclusão, pacto entre a CBV e as Federações para uma 

melhor gestão e fomento do voleibol, ampliação da base de fãs do voleibol e promoção da 

cooperação entre departamentos por meio de uma comunicação interna moderna e eficaz; a 

responsabilidade social e ambiental, educação e diversidade – garantir ambientes esportivos e 

corporativos livres de qualquer tipo de discriminação, que valorize a diversidade e a inclusão, 

promover e proteger a saúde, segurança e o bem-estar de atletas e membros das comissões 

técnicas, dar suporte vocacional e educacional a atletas e membros das comissões técnicas e 

reforçar o papel do voleibol na transformação da sociedade por meio de projetos sociais e de 

pesquisa. Logo depois, falou sobre os novos negócios da CBV e os principais desafios a serem 

enfrentados, como: difusão da visão de médio/longo prazo; investimento nas reformas necessárias 

para modernização do produto e inventário comercial; engajamento do ecossistema: CBV, 

Federações, clubes, atletas, patrocinadores, mídia, arbitragem e imprensa; apresentação e 

atendimento das demandas do mercado e dos fãs; distribuição do produto num cenário de canais e 

mídias digitais; e criação da cultura de consumo do vôlei, através de conteúdo, produtos e serviços. 

Em seguida, destacou que no médio/longo prazo é preciso pensar na diversificação de linhas de 

receita e negócios; no diálogo e venda diretamente aos fãs do voleibol; no rejuvenescimento do 

público-alvo/base de fãs; na geração de negócios para os parceiros comerciais; e na digitalização do 

produto e distribuição de conteúdo. Após isso, explicou como será realizado o trabalho de base, por 

meio da construção do arcabouço do voleibol brasileiro, que é uma necessidade básica para 

viabilização de novos projetos, bem como traçou um comparativo sobre o cenário atual do inventário 

de propriedade, que é analógico, em relação ao planejamento para o futuro de utilizar um inventário 

de propriedades digitais. Logo depois, apresentou os novos negócios que já estão sendo 

implementados, como: banco de dados de fãs integrado; fantasy game do vôlei (cartola do vôlei); e-

commerce + loja CBV; plataforma de venda de conteúdo patrocinado digital + metrificação de 

resultado. Em seguida, o Sr. Igor Dantas destacou acreditar que hoje há uma dificuldade da CBV em 

obter novos parceiros e até mesmo manter os atuais, se colocando a disposição para auxiliar nesses 

contatos para captação de novos recursos com empresas parceiras. Após isso, o Sr. Bernard 

Rajzman elogiou o crescimento e desenvolvimento do voleibol realizado pela CBV, demonstrando 

seu orgulho em ver o sucesso da modalidade, que é uma referência para as demais Confederações 

esportivas e pelo que representa também no esporte internacional, demonstrando seu apoio à gestão 

da entidade, sempre em prol do voleibol. Logo depois, o Sr. Gilmário Ricarte elogiou a gestão da CBV 
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e parabenizou pelo trabalho desenvolvido e questionou se há algum instrumento de monitoramento 

do cumprimento dessas metas estratégicas atualmente na CBV, sendo respondido pela Sra. Adriana 

Behar que está sendo implementado uma ferramenta de gestão para acompanhar o andamento de 

cada projeto, destacando que hoje toda a equipe da CBV está empenhada em garantir o cumprimento 

dessas metas, reforçando a importância desse planejamento estratégico estar bem coerente com o 

orçamento da CBV, de modo que possa ser colocado em prática e acompanhado de forma coerente 

para o atingimento dos objetivos. Após isso, o Sr. Carlos Rios demonstrou sua satisfação com as 

metas estratégicas apresentadas, reforçando a importância de ter maiores informações para 

trabalhar a marca do voleibol, buscando novos parceiros e atuando de forma conjunta com as 

Federações para fortalecer e desenvolver cada vez mais a modalidade, afirmando acreditar muito no 

trabalho que está sendo realizado em busca dessas metas. Entrando em assuntos gerais, a Sra. 

Adriana Behar informou que o orçamento de 2022 já foi finalizado, apresentado e aprovado pelo 

Conselho Fiscal da CBV, que amanhã também será submetido à aprovação do Conselho de 

Administração da CBV, destacando a importância de obter esse orçamento fechado antes do início 

do ano, de modo a garantir que sua execução seja o mais próximo possível do orçado. Ato contínuo, 

o Sr. José Virgílio Pires elogiou o trabalho realizado pela gestão da CBV, proporcionando essa 

mudança de cultura, que possibilitou essa apresentação antecipada do orçamento de 2022, que 

possibilita uma melhor condução das ações. Logo depois, o Sr. José Eduardo da Mota elogiou a 

gestão da Sra. Adriana Behar, destacando a importância de garantir que essas ações apresentadas 

sejam efetivamente realizadas e acompanhadas para promover o crescimento e desenvolvimento da 

modalidade. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer 

uso da palavra, o Presidente Walter Pitombo Laranjeiras, agradeceu a presença e a colaboração de 

todos, inclusive de toda a equipe da CBV, encerrando os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada 

conforme e assinada pelos membros presentes do Conselho Diretor e pelo Presidente da sessão e 

da Confederação Brasileira de Voleibol. 

 

 

D4Sign 6ad67ce9-b150-4a23-b1f9-bc2f0c2b2413 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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