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

 
 
Aos oito dias do mês de julho de 2021, às 09:00 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 
29/06/2021, através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, atendendo ao 
convite do Presidente da CBV, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras. Foram convidados a 
participar da reunião a Sra. Fabiana Marcelino, o Sr. Ricardo Vieira Santiago, o Sr. Raphael 
Vieira de Oliveira, o Sr. Roberley Leonaldo, a Sra. Hélia Rogério, o Sr. Paulo André Jukoski 
e representando a Confederação Brasileira de Voleibol, a Sra. Adriana Behar, o Sr. Marcelo 
Hargreaves, a Sra. Julia Silva e a Sra. Thamiris Iack. Aberta a sessão, a Sra. Adriana Behar 
agradeceu a presença de todos, inclusive da Sra. Keyla Pitanga Monadjemi representando 
a Presidência do Minas Tênis Clube por procuração. A seguir, foi fei ta a leitura da ordem 
do dia, constante da pauta: f) Superliga – Calendário estendido em relação aos estaduais; 
g) Voleibol de Quadra – Jogos qualificados aos atletas Sub-19, Sub-21 e Sub-23; h) 
Voleibol de Quadra – Unificação de regramentos nacional em todas as categorias; i) 
Assuntos Gerais. Ato contínuo, foi passada a palavra a Sra. Adriana Behar, que agradeceu 
mais uma vez a disponibilidade de todos para discutir de forma mais profunda os temas 
que ficaram pendentes na reunião anterior. Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. 
Roberley Leonaldo, que explicou a necessidade de se ampliar o calendário das 
competições de quadra, estendendo a Superliga, dando melhores condições aos atletas e 
treinadores de desenvolverem seu trabalho, qualificando-se cada vez mais. Logo depois, 
a Sra. Adriana Behar falou sobre a melhor integração do calendário, articulando o 
calendário estadual, nacional e internacional, de modo que os atletas consigam ter um 
maior período de descanso, reforçando que os pontos levantados pelo Sr. Roberley 
Leonaldo ainda serão estudados de forma mais profunda pela CBV, para ser alinhada com 
os demais envolvidos. Ato contínuo, o Sr. Marcelo Hargreaves destacou que após o 
encontro anteriormente realizado por esse Comitê, houve uma reunião para tratar do 
calendário da Superliga 2021/2022, explicando os obstáculos enfrentados, principalmente 
em função do calendário internacional. Em seguida, ressaltou que esses ajustes precisarão 
ser realizados a longo prazo, mas a princípio, o planejamento seria que ocorresse apenas 
um jogo por semana na Superliga 2021/2022, iniciado ao final de outubro e encerrado ao 
final de abril, porém informou que serão necessárias algumas alterações devido ao mundial 
de clubes em dezembro e o sulamericano de clubes, que seria concomitante com a VNL 
2022, explicando que o calendário está sendo elaborado juntamente com as Federações 
Paulista e Mineira, que representam um maior número de clubes, para atender a 
necessidade de todas as partes da melhor forma possível. Logo depois, destacou que a 
ideia para as próximas temporadas é estender esse diálogo sobre o calendário com as 
demais Federações. Ato contínuo, o Sr. Roberley Leonaldo ressaltou a importância de se 
pensar formas dos atletas jogarem mais e, consequentemente, terem mais oportunidades 
de títulos, pois atualmente os regionais costumam encerrar em setembro e somente em 
janeiro ocorre a Copa Brasil, entre o final de abril e início de maio a Superliga, então tem 
um longo período para poucos títulos, dificultando os clubes a manter o salário dos atletas. 
Após isso, destacou que talvez haver mais competições nacionais fosse interessante, 
propondo algumas ideias para serem analisadas, visando aumentar a qualidade e 
quantidade de competições. Ato contínuo, a Sra. Adriana Behar informou que está em 
contato com a CSV para tratar do calendário do Sulamericano de clubes, que foi negociado 
diretamente com os clubes, não havendo a liderança da CBV no processo, sendo 
necessário garantir essa hierarquia para que se possa analisar os critérios e modelo, de 
modo que seja possível gerir melhor o voleibol no Brasil. Após isso, o Sr. Marcelo 
Hargreaves explicou que na sua visão de negócios, a ideia é criar produtos que gerem 
maior retorno financeiro aos clubes ao longo do calendário, dando o exemplo do que ocorre 
na Argentina. Em seguida, falou das particularidades das exposições de mídia, explicando 
que o trabalho atual tem sido mais no sentido de entender como é possível ampliar a 
transmissão em TV aberta, nos quais alguns produtos estão sendo discutidos, avaliando a 
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possibilidade de somar a isso a ampliação do calendário, explicando que o grande desafio 
é propor esses produtos que entreguem mais, sem deixar que beneficiem apenas os clubes 
de cima. Ato contínuo, reforçou a necessidade das decisões aqui tomadas serem todas 
pensadas como um plantio para colheita a longo prazo, pois se pensado com imediatismo 
não se conseguirá obter decisões sustentáveis. Em seguida, o Sr. Paulo Jukoski levantou 
a questão da pausa nas competições para as festividades de fim de ano, justamente o 
momento em que se tem mais pessoas em casa, disponíveis para consumir o produto, 
reforçando a importância de se pensar nesse novo formato de calendário levando em 
consideração todas essas questões, sendo a organização o ponto fundamental e focando 
também na melhor comunicação entre a base e o adulto, que se torna mais vantajoso para 
todos. Após isso, o Sr. Marcelo Hargreaves afirmou que é o momento de repactuar todo o 
ecossistema em prol de um objetivo comum, com as decisões focadas no fã, pois é ele 
quem vai gerar o atendimento de todas as demandas do que foi tratado aqui. Logo depois, 
a Sra. Julia Silva concordou com a colocação do Sr. Marcelo Hargreaves, destacando que 
é preciso sempre olhar para os produtos como fã, um leigo na modalidade, de modo que o 
entendimento e a identificação sejam facilitados. Em seguida, informou que alguns anos 
atrás ocorreram diversas conversas no sentindo de unificar os calendários internacionais, 
mas que não foi possível se obter nenhum resultado comum, destacando que o maior 
desafio é conseguir sincronizar o calendário de seleções com o calendário nacional, pois 
a cada ano há um padrão de competição e calendário, que torna mais complexo criar esse 
modelo de calendário fixo. Ato contínuo, o Sr. Raphael Vieira sugeriu que no calendário, 
os jogos decisivos não fossem realizados tão próximo dos playoffs, de modo que os clubes 
que jogam mais partidas ou possuem mais atletas tenham a oportunidade de se preparar 
melhor para jogar com força total nos playoffs, sendo algo benéfico para os clubes, atletas 
e até mesmo para o produto em si. Após isso, o Sr. Marcelo Hargreaves explicou que o 
produto Superliga possui vertente técnica, de marketing, comercial, financeira, jurídica e 
quando se fala dessa unidade como produto, apesar de concordar que os naipes masculino 
e feminino são produtos diferentes, mas se refere a uma unidade na vertente esportiva, de 
calendário, do produto técnico, enquanto que nos demais aspectos os produtos estão 
sendo considerados no planejamento com suas particularidades, destacando ser 
necessário engajamento dentro dessa visão, solicitando o apoio dos membros para difundir 
esse entendimento. Dando seguimento, a Sra. Keyla Pitanga explicou que o Minas Tênis 
Clube vem tentando promover esse engajamento entre os clubes, sugerindo ainda que nas 
próximas reuniões da Superliga, se possível, fossem convidados a participar o Sr. José 
Roberto Guimarães e o Sr. Bernardo Rezende, que são grandes nomes do voleibol, sendo 
porta-vozes dessas propostas, acreditando que dessa maneira seriam mais bem recebidas 
e analisadas com mais cuidado por todos. Logo depois, o Sr. Marcelo Hargreaves explicou 
que nas reuniões que tem realizado com os clubes, foi informado que na antiga gestão 
tudo relacionado aos clubes e a liga era imposto e que a gestão atual, recentemente, 
passou a tomar as decisões de forma colegiada, destacando que considerando essa 
realidade muito heterogênea, não é viável que todas as decisões sejam tomadas por 
colegiado, sendo necessário que algumas questões sejam impostas para garantir o ganho 
comum em uma visão de longo prazo. Em seguida, destacou a importância de avaliar esse 
calendário analisando a disponibilidade de transmissão dos jogos via app. Ato contínuo, a 
Sra. Keyla Pitanga informou que as reuniões realizadas para definição de calendário 
contam com a participação apenas de representantes das áreas técnicas, por esse motivo 
não são debatidas essas questões comerciais, que por vezes acabam prejudicando os 
clubes. Após isso, o Sr. Marcelo Hargreaves reforçou que é preciso que os próprios clubes 
alinhem esses entendimentos internamente, para que consigam expressar e defender suas 
ideias nas reuniões, apresentando alguns casos de sucesso no exterior, dos quais 
poderiam aproveitar algumas ideias. Logo depois, a Sra. Keyla Pitanga enfatizou que a 
chegada da Sra. Adriana Behar e do Sr. Marcelo Hargreaves, com uma nova mentalidade, 
propondo mudanças estruturais e garantindo esse canal aberto para o diálogo e buscando 
o desenvolvimento da modalidade é muito positivo, sendo esse momento muito favorável 
para se conseguir realizar as mudanças necessárias, unindo todas as forças possíveis, 
para fortalecer o produto. Em seguida, destacou sua preocupação em não haver hoje no 
Brasil uma quantidade adequada de atletas se profissionalizando para garantir um nível 
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elevado das ligas, de modo a valorizar o produto, ressaltando o enorme potencial que a 
modalidade possui, que não pode ser desperdiçado. Logo depois, a Sra. Adriana Behar 
reforçou o compromisso em lidar com esses desafios para melhorar o cenário do voleibol 
no país, agindo de forma estratégica e a longo prazo. Dando seguimento, o Sr. Roberley 
Leonaldo enfatizou a necessidade de se pensar modelos que os jogadores mais jovens 
joguem mais, aumentando seu nível técnico e acompanhando o padrão das equipes 
europeias. Logo depois, o Sr. Paulo Jukoski destacou que apesar das dificuldades, ainda 
se formam excelentes jogadores, acreditando apenas ser necessário essa melhor 
organização para que a base dispute mais competições, questionando sobre a atuação 
dos núcleos do IVV, sendo explicado pela Sra. Julia Silva que hoje não há uma 
comunicação entre a atuação dos núcleos com o desenvolvimento realizado nas categorias 
de base, concordando que hoje o maior problema enfrentado se refere a essa etapa de 
transição entre o juvenil e o adulto, por a base não ter tantas oportunidades de competir. 
Por fim, a Sra. Adriana Behar reforçou a importância desse diálogo nas reuniões, 
destacando que o maior desafio é colocar em prática tudo que é tratado aqui, mas que 
esse é o caminho para se atingir o objetivo. 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. 
 
 
 
 
 

D4Sign 960aa1e2-8015-4b95-8e79-6ec392c93f0b - 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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