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1. Daniel Bortoletto Gonçalves (ausente) 
2. Fabiana Marcelino (ausente) 
3. Ricardo Vieira Santiago (representado por 

Keyla Pitanga Monadjemi) 
4. Talita Antunes da Rocha 
5. Raphael Vieira de Oliveira  
6. Oscar Brandão Guimarães 
7. Leticia de Amorim Pessoa 
8. Roberley Leonaldo 

 

 
 

1. Adriana Behar 
2. Marcelo Hargreaves 
3. Guilherme Marques 
4. Rodrigo Barbosa 
5. Thamiris Iack 
6. Sheilla Castro de Paula Blassioli 
7. Erica Leticia Freitas Almeida 
8. Juliana Felisberta da Silva 

 
 
PAUTA 
 
1. Vôlei de Praia – Critérios para disputar o Sul-americano; 

2. Vôlei de Praia – Regulamento para uso do centro de treinamento em Saquarema; 

3. Vôlei de Praia – Critérios para o apoio de equipes no Circuito Mundial; 

4. Vôlei de Praia – Circuito Open: hospedagem para equipe técnica; 

5. Volei de Praia – Planejamento para a temporada 2022; 

6. Assuntos Gerais. 
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ATA 
 

Iniciando a reunião, Adriana Behar informou que foram convidadas a participar as atletas que estão 
particpando do Programa Jornada das Estrelas, com o intuito de incentivar e dar cada vez mais 
conhecimento sobre o funcionamento dos Conselhos da CBV, bem como da gestão da entidade, 
tornando as discussões mais plurais.  

 
 

1. Vôlei de Praia – Critérios para disputar o Sul-americano 

Letícia Pessoa destacou que o vôlei de praia está recomeçando, ainda mais com a chegada do 

Guilherme Marques, razão pela qual entende ser necessário que se tenham esclarecidos os critérios 

de participação e formato de cada competição, para que todos possam se preparar adequadamente. 

Guilherme Marques informou que estão sendo elaborado os critérios de particpação no Circuito 

Mundial, que é um pouco mais polêmico, destacando que na apresentação que será realizada 

amanhã para a comissão de atletas e representantes de praia já será abordado esse tema. No que 

se refere ao Sul-americano, informou que essa seria a segunda prioridade após a definição dos 

critérios do Circuito Mundial, destacando que serão adotados os critérios baseados na transparência 

e meritocracia, ressaçtando que ontem recebeu o calendário tentativa da FSV e que até a próxima 

semana já deve ter definição sobre esse assunto. 

Adriana Behar ressaltou que amanhã na reunião já deve ser definido o calendário integrado das 

competições para o ano de 2022, visando promover o desenvolvimento dos atletas, com foco em 

renovação e objetivos mais a longo prazo. 

Leticia Pessoa pediu que se verificasse possibilidade de haver representatividade das categorias de 

base na competição, com participação de uma ou duas duplas. 

 

2. Vôlei de Praia – Regulamento para uso do centro de treinamento em Saquarema 

Leticia Pessoa destacou a importância de se estabelecer os critérios de utilização do CDV - 

Saquarema, de modo que as regras sejam claras e igualitárias, evitando problemas entre os atletas. 

Guilherme Marques informou que analisará esse ponto, destacando haver uma política antiga sobre 

o tema que será revisada e atualizada e, posteriormente, repassará a todos os interessados, visando 

haver o devido planejamento. 

Adriana Behar destacou ser necessário haver o planejamento por parte dos atletas para encaminhar 

essa solicitação de utilização, de modo que a CBV consiga fazer a organização necessária para 

atender a todos os interessados. 

 

3. Vôlei de Praia – Critérios para o apoio de equipes no Circuito Mundial 

Guilherme Marques deu os devidos esclarecimentos sobre esse ponto juntamente com o item 1 desta 

pauta. 
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4. Vôlei de Praia – Circuito Open: hospedagem para equipe técnica 

Leticia Pessoa solicitou que a CBV voltasse a fornecer uma hospedagem para equipe técnica, de 

modo que os técnicos pudessem acompanhar seus atletas durante as etapas do CBVP OPEN, 

valorizando mais a categoria.  

Guilherme Marques informou entender a importância desta solicitação, porém destacou ainda ser 

um desafio na questão financeira, visto as reformulações que estão sendo feitas no formato da 

competição, mas que será avaliada a viabilidade e que estão sendo verificadas, inclusive, 

possibilidades de parceria com o CBC.  

Leticia Pessoa destacou a importância de se estabelecer prazos para o estabelecimento dessas 

metas, de modo a realmente haver um planejamento para viabilizar esses projetos. 

 

5. Vôlei de Praia – Planejamento para a temporada 2022  

Oscar Brandão informou que os assuntos serão abordados pelo Guilherme Marques na reunião de 

amanhã com a comissão de atletas e representantes da praia. 

 

6. Assuntos Gerais 

Leticia Pessoa solicitou que os atletas e técnicos auxiliem com a divulgação das transmissão dos 

jogos, de modo que amplie o alcance da modalidade e desperte o interesse dos jovens, visando uma 

renovação da modalidade.  

Erica Freitas informou que os atletas recebiam um material com orientação sobre publicações nas 

redes sociais, que auxiliava bastante os atletas a gerar conteúdo e aumentou o engajamento da 

modalidade, questionando se esse tipo de material continuaria a ser compartlhado, sendo 

esclarecido pela Adriana Behar que a CBV está planejando ações com este objetivo.  

Adriana Behar apresentou o andamento do planejamento estratégico da CBV, com 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.  

Adriana Behar 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 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 
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e de praticantes de novas modalidades olímpicas, além de novos concorrentas no ramo de 

entretenimento e um orçamento abaixo das necessidades.  

Adriana Behar 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.  

Adriana Behar 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 regerenciamento 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 promoveção 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.  

Adriana Behar explicou que para cada pilar estratégico há os indicadores e as metas vinculadas, os 

quais foram devidamente apresentados. 

Marcelo Hargreaves falou sobre os novos negócios e os principais desafios da CBV, como: a difusão 

da visão de médio/longo prazo; o investimento nas reformas necessárias para modernização do 

produto e inventário comercial; o engajamento do ecossistema: CBV, Federações, Clubes, Atletas, 

Patrocinadores, Mídia, Arbitragem e Imprensa; a apresentação e o atendimento das demandas do 

mercado e dos fãs; a distribuição do produto num cenário de canais e mídias digitais; criação da 

cultura de consumo do voleibol, com conteúdo, produtos e serviços.  

Marcelo Hargreaves explicou a atuação nos seguintes aspectos: a diversificação de linhas de 

receitas e negócios; o diálogo e venda diretamente com os fãs de voleibol; o rejuvenescimento no 

público alvo/base de fãs; geração de negócios para nossos parceiros comerciais; digitalização do 

produto e distribuição de conteúdo. 

Marcelo Hargreaves detalhou a construção do arcabouço digital do voleibol brasileiro, que é uma 

necessidade básica para viabilização de novos projetos e traçou um comparativo entre o inventário 
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de propriedade analógico em relação ao planejamento para os próximos anos de inventário de 

propriedade digital.  

Marcelo Hargreaves apresentou alguns dos novos projetos em andamento, quais sejam: banco de 

dados de fãs integrado; fantasy game do vôlei; e-commerce + loja CBV e plataforma de venda de 

conteúdo patrocinado digital + metrificação de resultados.  

Keyla Pitanga sugeriu uma aproximação entre a atuação da comissão técnica adulta com a de base, 

gerando um melhor desenvolvimento e atualização da modalidade.  

Roberley Leonaldo demonstrou estar bastante satisfeito com as propostas apresentadas para o 

fortalecimento da modalidade, entendendo que o trabalho é realizado a longo prazo, mas que 

importantes passos estão sendo dados.  

Keyla Pitanga falou sobre a necessidade da CBV se posicionar para autorizar que as atletas inscritas 

na Superliga também possam jogar a Superliga B, de modo que essas atletas tenham possibilidade 

de jogar cada vez mais, garantindo seu desenvolvimento, visto que atualmente os próprios clubes 

são contra essa situação, mas que há a necessidade de ser revista, visando o fortalecimento da 

modalidade. 

Marcelo Hargreaves esclareceu que os pontos levantados estão sendo estudados para serem 

ajustados no regulamento da próxima temporada da competição.  

 

 

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2021. 
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