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

Ao primeiro dia do mês de julho de 2021, às 10:00 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 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, o Sr. Roberley
Leonaldo, a Sra. Hélia Rogério, o Sr. Paulo André Jukoski e representando a Confederação
Brasileira de Voleibol, o Sr. Radamés Lattari, a Sra. Adriana Behar, o Sr. José Virgílio Pires,
o Sr. Marcelo Hargreaves, a Sra. Julia Silva, o Sr. Claudio Thompson e a Sra. Thamiris
Iack. Registrou-se a ausência do Sr. Oscar Brandão Guimarães. 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, f oi feit a a
leitura da ordem do dia, constante da pauta: a) Ações de Gestão CBV; b) Voleibol de
Praia – Torneio Regional; c) Voleibol de Praia – Tornei de Base; d) Voleibol de Praia –
Calendário de competições 2021/2022; e) Superliga – Criação do grupo de advogados para
analisar o Fair Play Financeiro; f) Superliga – Calendário estendido em relação aos
estaduais; g) Voleibol de Quadra – Jogos qualificados aos atletas Sub-19, Sub-21 e Sub23; 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 informou
terem alguns convidados participando desta reunião, atendendo ao objetivo de agregar
valor as discussões desse Comitê, reforçando que a CBV está sempre disponível para
receber qualquer demanda, independente do calendário de reuniões, mantendo o canal de
comunicação sempre aberto. Dando seguimento, apresentou as ações realizadas nesses
seus primeiros meses à frente da CBV, destacando os desafios da gestão, como o
orçamento limitado, a renegociação de contratos, a busca por novas frentes de patrocínio,
revisão dos processos internos, mapa estratégico voltado para o desenvolvimento do
voleibol, adotando o lema de integrar para entregar. Logo depois, explicou suas ações de
negócios, como: alteração do quadro de funcionários da CBV, trabalhar as competições
existentes para aumentar o valor do voleibol, melhorar a eficiência na gestão de RH e
contratos para reduzir os custos, melhorar o relacionamento com os principais
stakeholders, unificar as áreas de comunicação, marketing e eventos e fortalecer o core
business. Em seguida, apresentou o Sr. Claudio Thompson, responsável por realizar essa
unificação das áreas de comunicação, marketing e eventos, tendo este falando sobre suas
experiências profissionais anteriores e explicado que sua atuação será voltada para tornar
os produtos do voleibol em negócios para melhorar a modalidade e aumentar as receitas.
Logo depois, apresentou o Sr. Marcelo Hargreaves, que falou sobre seu histórico
profissional e seus objetivos na CBV, com a valorização da marca e das competições,
fortalecendo a interação com os fãs da modalidade. Ato contínuo, explicou sobre o
desenvolvimento estratégico do marketing da CBV, com a ampliação do trabalho de mídias
digitais, transmissões das competições, aproximação da CBV e torcedores, criação de
novas receitas e capacitação comercial para o desenvolvimento de novas estratégias e
propriedades para realizar novas parcerias. Dando seguimento, a Sra. Adriana Behar
informou que tem promovido encontros frequentes com as comissões nacionais de atletas
para gerar engajamento e estreitar o relacionamento com a CBV, criando um maior
envolvimento dos atletas na gestão da CBV. Logo depois, apresentou o programa de apoio
aos atletas, voltado para o processo de transição de carreira, por meio de um apoio
educacional, fornecendo inclusive um programa de trainee aos atletas, de modo que estes
tenham possibilidade de ter a vivência profissional e agregar conhecimento. Em seguida,
a Sra. Julia Silva explicou sobre o Programa Jornada das Estrelas, que foi criado com o
intuito de fornecer um suporte educacional aos atletas, incialmente, aos que estão em
transição de carreira, fornecendo uma orientação educacional para que os atletas
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consigam identificar a carreira profissional que desejam seguir, fornecendo bolsas de
estudos, por meio da parceria que foi firmada com UNICESUMAR e após isso, os alunos
terem oportunidade de ter o contato profissional, com o programa de trainee, de modo que
estes atuem em diversas áreas da CBV, encontrando a área de atuação de maior
identificação, além de ter uma visão mais completa do negócio. Destacou que nesse
primeiro momento o ensino será voltado aos atletas que estão finalizando suas carreiras,
mas o objetivo é que seja estendido a todos os atletas, de modo que tenham esse suporte
educacional ao longo de toda sua carreira, reforçando que com o ensino EAD, tornou-se
muito mais acessível esse suporte educacional concomitante à carreira de atleta. Ato
seguinte, a Sra. Adriana Behar falou sobre os encontros realizados com as Comissões
Nacionais de atletas, visando dar maior conhecimento sobre a atuação e funcionamento
da CBV, gerando uma maior integração, que é agregadora para todo o ambiente esportivo.
Logo depois, o Sr. Radamés Lattari reforçou a necessidade de participação e engajamento
das Comissões Nacionais nesses encontros, sendo acrescentado pela Sra. Julia Silva que
alguns atletas, principalmente os da base, relataram não terem contato com os membros
da Comissão, razão pela qual não tem acesso a muitas das informações relevantes,
solicitando o apoio deste Comitê para melhorar essa questão. Após isso, a Sra. Talita
Antunes destacou que a Comissão de Praia está com a comunicação bastante ativa com
os atletas, atuando na cobrança dos direitos e deveres não só da CBV como também dos
atletas, elogiando o trabalho que vem sendo realizado. Ato contínuo, a Sra. Adriana Behar
enfatizou a necessidade de integração, principalmente através do compartilhamento de
ideias, que fortalece o debate e proporciona a construção de um ambiente agradável a
todos os envolvidos. Seguindo a ordem do dia, a Sra. Talita Antunes questionou sobre a
possibilidade de realização de torneios regionais, entendendo que tem toda a questão
orçamentária envolvida, mas talvez se pensar formas de viabilizar isso, inclusive com o
apoio das federações, de modo a qualificar cada vez mais os atletas, principalmente com
a realização dos Subs, sendo explicado pelo Sr. José Virgílio que os campeonatos
regionais que substituirão os Challenger, havendo o ganho de uma competição, que antes
eram 4 e passarão ao total de 5 no novo contrato, sendo apenas uma mudança cultural da
nomenclatura, visto que o objetivo é atuar em diversas regiões do país, descentralizando
as competições e gerando uma identificação cultural com o evento. Logo depois, explicou
que alguns anos atrás havia no contrato a previsão desses campeonatos regionais, que
foram retirados do contrato até por conterem um erro em sua nomenclatura, pois na
realidade eram torneios estaduais, realizados com o apoio das federações de cada estado.
Após reforçou que quanto mais competições ocorrerem, melhor para o voleibol, apesar de
entender ser necessário modificar essa cultura da CBV ser a única responsável por realizálos, destacando que a CBV realiza 24 eventos de vôlei de praia por ano, fora as outras 7
competições que a CBV apoia, não sendo possível que se cobre somente da CBV a
realização desses torneios estaduais, informando que estão sendo discutidas maneiras de
se impor essa obrigatoriedade das próprias federações, como forma de ampliar a
quantidade de competições, tanto da praia quanto da quadra, e aumentar sua atuação no
fomento da modalidade, relatando que já há esse movimento voltado para a base nas
regiões nordeste e centro-oeste. Ato contínuo, a Sra. Talita Antunes afirmou que entre os
atletas também há esse movimento de cobrar a realização de eventos estaduais por parte
das federações, entendendo que essa obrigação não é exclusiva da CBV, destacando,
inclusive, a importância dos próprios atletas atuarem de forma ativa nessas solicitações
perante às federações. Em seguida, a Sra. Letícia Pessoa falou da participação de poucas
duplas de fora do Rio de Janeiro nas últimas etapas realizadas, sendo explicado pelo Sr.
José Virgílio que devidos aos custos de deslocamento, muitos atletas acabam não
participando das etapas, que estão sendo realizadas no CDV – Saquarema ou na Urca por
questões de protocolos de segurança da COVID-19, destacando que tal situação tornava
a competição injusta e que por esse motivo se estabeleceu um limite de 4 duplas
participantes para o estado sediante, para que todos os atletas tenham igual oportunidade
de atuar, informando que para a próxima temporada já estão sendo pensadas medidas
para melhorar o formato da competição, garantindo a participação justa de todos os atletas.
Logo depois, a Sra. Letícia Pessoa destacou a necessidade de analisar a possibilidade de
aumentar o número de duplas participantes nas competições, que hoje se encontra
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bastante reduzido, apesar de entender as questões relacionadas à pandemia e os custos
envolvidos, sugerindo que fossem firmadas parcerias que possibilitassem essa ampliação,
principalmente nesses torneios regionais de base, sendo explicado pelo Sr. José Virgílio
que é preciso a atuação das federações nesses torneiros estaduais, em que as 4 duplas
possam chegar até o campeonato brasileiros, massificando nos estaduais para qualificar
no brasileiro, concordando que é preciso fazer mais, mas é preciso de apoio para tal. Ato
contínuo, a Sra. Adriana Behar solicitou que esse assunto fosse estudado melhor e
discutido em outra reunião, talvez específica para a praia, destacando que estão sendo
realizados diversos encontros, tanto em conjunto quanto separadamente da quadra e da
praia para tratar de assuntos mais específicos, de modo que sejam mais proveitosos. Em
seguida, o Sr. José Virgílio informou que devido a situação atual ainda ser de insegurança,
não há uma definição do calendário, nem se os eventos serão itinerantes ou realizados no
CDV – Saquarema e na Urca, mas que pretendem divulgá-lo em breve, com a intenção de
iniciar a próxima temporada já no mês de setembro. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Daniel
Bortoletto solicitou que fosse esclarecida a atuação dos advogados na análise do fairplay
financeiro, questionando se teriam poder decisório, fiscalizador ou apenas orientador,
sendo explicado pelo Sr. Thiago Grigorovski que a CBV incluiu em seu regulamento a
obrigatoriedade dos clubes apresentarem a documentação de regularidade financeira, de
modo a dar mais segurança aos atletas, tendo decidido que 3 advogados serão
responsáveis pela análise da documentação encaminhada, sendo um indicado pelo CBC,
um pela CBV e um pela Comissão Nacional de Atletas de Quadra, atuando na análise de
toda documentação encaminhada pelos clubes e emitindo um parecer para a Unidade de
Competições de Quadra da CBV sobre o cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos
em regulamento, para autorizar ou não o clube a participar da competição. Logo depois,
acrescentou que não será de responsabilidade dessa comissão avaliar litígios,
controvérsias trabalhistas e relações contratuais entre os atletas e os clubes, analisando
apenas a documentação obrigatória exigida pelo regulamento. Ato contínuo, o Sr. Raphael
Vieira destacou a necessidade de se atuar de forma preventiva no que se refere ao fairplay
financeiro, buscando formas dos clubes garantirem os contratos com os atletas, o que seria
benéfico para todas a partes, destacando que com a alteração apresentada pela CBV,
apenas se profissionalizou a comissão, mas ainda não é o cenário ideal, sendo explicado
pelo Sr. Thiago Grigorovski que a declaração de regularidade financeira ajudou muito, mas
ainda não supre todos os problemas enfrentados, informando que estão sendo estudadas
maneiras de melhorar esse trabalho. Em seguida, o Sr. Marcelo Hargreaves explicou que
é preciso separar a relação de trabalho entre atletas e clubes, o que a CBV não pode
intervir, mas quando colocado num ambiente regulado de negócios, não é aceitável que se
tenham o não cumprimento das obrigações, destacando ser esse um controle que está
sempre em evolução, razão pela qual há um estudo sobre possibilidades de melhora
nessas relações, principalmente no que se refere a essa análise prévia do fairplay
financeiro, como colocada pelo Sr. Raphael Vieira, porém para viabilizar isso é necessário
que haja uma relação de maior transparência e abertura entre atletas, clubes e a liga em
sim. Após, explicou que muitas das ações para esse ano em relação a esse tema serão
divulgadas incialmente como recomendações, de modo que todos tenham tempo suficiente
de se adaptar e, nos próximos anos, integrem efetivamente como obrigações. Logo depois,
o Sr. Radamés Lattari destacou o esforço que vem sendo realizado para evoluir, mas que
é preciso uma colaboração entre todas as partes: CBV, clube e atletas para que se possa
avançar nessa questão, reforçando que não adianta querer impor mudanças drásticas a
curto prazo, pois todos precisam de tempo para realizar as adequações necessárias, sendo
um trabalho gradativo. Ato contínuo, a Sra. Adriana Behar informou que o Sr. Roberley
Leonaldo precisou se ausentar da reunião, solicitando a continuidade da pauta. Após isso,
a Sra. Keylla Pitanga falou da necessidade de se verificar a possibilidade de prolongar o
calendário das competições nacionais, alinhando-se ao calendário da FIVB, que seria uma
forma de até vender melhor o produto das competições, facilitar o pagamento de salários
por parte dos clubes e fortalecer as próprias competições, questionando sobre a
possibilidade das ligas B e C serem realizadas fora do período da liga principal, como forma
de ampliar o calendário. Em seguida, falou sobre a questão do período de disposição dos
atletas da base nas seleções, que acabava por não possibilitar a participação nos
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campeonatos regionais, limitando sua atuação, sendo explicado pela Sra. Julia Silva que
o período de preparação da base já foi bem reduzido, entretanto hoje o maior obstáculo
enfrentado é a adequação do calendário nacional em relação a FIVB, abrindo a
possibilidade de análise de alteração do calendário e formato das competições para
atender essa necessidade, até mesmo para preservar os atletas que acabam tendo pouco
tempo de descanso entre as competições. Ato contínuo, o Sr. Marcelo Hargreaves
enfatizou a necessidade da Comissão de Atletas debater essas questões a nível
internacional para criar um equilíbrio nos calendários. Após isso, a Sra. Adriana Behar
acordou com os presentes o agendamento de uma nova reunião para tratar de forma mais
específica sobre os temas da quadra, visto que o Sr. Roberley Leonaldo e o Sr. Paulo
André Jukoski precisaram se ausentar da reunião e a participação de ambos seria de
grande relevância para debater os temas pendentes. 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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