
COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO 
DIRETOR 

Data: 29/09/2021  Horário: 10h30 às 12h30 

Local: Plataforma de videoconferência Cisco Webex 

 
 

PARTICIPANTES 

Membros do Comitê de Apoio ao Conselho 
Diretor 

Convidados 

 
 

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

Keyla Pitanga Monadjemi) 

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

 

 
 

1. Adriana Behar 
2. Marcelo Hargreaves 
3. Marcelo Elgarten 
4. Julia Silva 
5. Claudio Thompson 
6. Guilherme Marques 
7. Rodrigo Barbosa 
8. Thamiris Iack 

 
 
PAUTA 
 
1. Vôlei de Praia - Diretrizes para nova temporada do Circuito Mundial e critérios de 

classificação. 

2. Vôlei de Praia – Calendário Temporada 2021/2022. 

3. Vôlei de Praia – Ações de marketing em conjunto com os atletas de Praia. 

4. Vôlei de Quadra – Cobrança de ingressos para jogos da Superliga. 

5. Vôlei de Quadra - Mudanças nas propriedades comerciais da Superliga. 

6. Vôlei de Quadra – Necessidade de piso próprio para a participação na próxima temporada da 

Superliga. 

7. Vôlei de Quadra – Participação dos Clubes na próxima temporada da Superliga atrelada a 

adesão ao CBC. 

8. Vôlei de Quadra – Apoio atleta de Seleção em caso de lesão. 

9. Assuntos Gerais 
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ATA 
 
 

1. Vôlei de Praia - Diretrizes para nova temporada do Circuito Mundial e critérios de 

classificação 

Guilherme Marques informou que no próximo dia 09/10/2021 a FIVB liberará o calendário da 

temporada, para que então a CBV possa criar o seu calendário de competições para o próximo ano, 

destacando que esse será um grande desafio, pois atuará juntamente com as Federações para criar 

um sistema de competição mais eficiente, com possibilidade de integrar os calendários adulto e de 

base, dando oportunidade das categorias de base pontuarem também nas competições adultas, por 

meio de novas dinâmicas, a serem adotadas a partir de 2022.  

Letícia Pessoa destacou a necessidade de se reavaliar a questão das trocas de duplas nas 

competições de praia, que acabam gerando o enfraquecimento do produto e comprometendo a 

qualidade do trabalho desenvolvido, sendo explicado pela Adriana Behar que esse ponto será melhor 

discutido na próxima reunião, que será realizada na etapa da Urca. 

 

2. Vôlei de Praia – Calendário Temporada 2021/2022 

Guilherme Marques explicou que a realização da temporada toda dentro de um mesmo ano facilita 

o planejamento e a elaboração do orçamento das competições, destacando que como hoje o 

calendário da FIVB é mais espaçado, torna-se viável realizar as etapas numa composição melhor, 

além de ter como objetivo conectar o calendário da base, que também é anual, focando no 

desenvolvimento e na imagem do voleibol, o que foi muito bem aceito por todos.  

 

3. Vôlei de Praia – Ações de marketing em conjunto com os atletas de Praia 

Guilherme Marques enfatizou que o grande desafio, não só para o voleibol, mas para qualquer 

modalidade esportiva, é conseguir alinhar todos os stakeholders, com o intuito de dar uma maior 

visibilidade para o esporte e atrair mais investidores, combinando ações entre todos, destacando que 

isso está sendo estruturado internamente.  

Adriana Behar destacou que qualquer plano de ação de Marketing ou Comunicação deve ter a 

participação dos atletas, que possuem deveres a frente da modalidade, compartilhando essa 

responsabilidade com a CBV, para que se obtenham os resultados esperados. Explicou que o 

desenvolvimento do voleibol deve vir em primeiro lugar e, a partir disso, as consequências e os 

benefícios.  

Marcelo Hargreaves solicitou que Talita Antunes e Oscar Guimarães auxiliem nesse processo de 

engajamento dos atletas no planejamento das ações, de modo que estejam alinhados com a CBV 

para atingir objetivos comuns, ressaltando também a necessidade de capacitação dos atletas para 

captarem patrocínios próprios, que contribui para a valorização do produto.  

Oscar Guimarães solicitou que a CBV auxilie os ateltas no estabelecimento de diretrizes em relação 
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as redes sociais, de modo a ampliar o engajamento do público.  

Claudio Thompson destacou que está sendo estudada a melhor maneira de trabalhar os produtos 

do voleibol nas mídias sociais, juntamente com empresas de comunicação, reforçando o peso da 

mídia negativa para captação de recursos tanto individuais qaunto para a CBV, explicando que o 

diálogo entre as partes é sempre muito positivo para todos os envolvidos.   

 

4. Vôlei de Quadra – Cobrança de ingressos para jogos da Superliga 

Marcelo Hargreaves informou que foi divulgado aos clubes um documento com os seus direitos, 

explicando que para realização de um evento e entrega de um produto há custos envolvidos, que 

são arcados pelos clubes e devem seguir o padrão do produto. Destacou ser fundamental haver um 

ambiente de negócios bem regulado, competitivo e atrativo, com planejamento de longo prazo dentro 

e fora de quadra, além da associação de clubes/empresas num empreendimento comum, equilibrado 

esportiva e economicamente, com negócio de mídia e conteúdo de produção, distribuição e 

comercialização, tendo o fã como cliente e consumidor.  

Enfatizou o foco no desenvolvimento de receitas acessórias para os clubes, aumentando o valor da 

marca e propriedade intelectual, com negociações conjuntas e maximização de receitas nacionais, 

aumentando a base de fãs e clientes, de modo que o repasse feito pela CBV aos clubes seja utilizado 

para atender aos padrões mínimos exigidos para realização da competição.  

 

5. Vôlei de Quadra - Mudanças nas propriedades comerciais da Superliga  

Marcelo Hargreaves explicou que a CBV atualmente é a produtora e detentora de todos os direitos 

comerciais da Superliga, sendo os valores repassados aos clubes, que são os investidores, 

destacando que dentro do direito compartilhado de venda está o direito de imagem dos atletas e uma 

linha de receita que envolve dados. Explicou ainda que o papel da CBV é de uma negociadora 

coletiva dos direitos nacionais e internacionais, enfatizando que na reunião agendada para tratar dos 

assuntos de Marketing vinculdados à Superliga será melhor detalhada essa questão das proriedades 

comerciais.  

 

6. Vôlei de Quadra – Necessidade de piso próprio para a participação na próxima temporada 

da Superliga 

Marcelo Hargreaves explicou que em relação aos pisos, esse é um ativo dos clubes, por essa razão, 

a partir do ano que vem, todos deverão possuir o seu próprio, não havendo mais a possibilidade de 

comodato do piso da CBV aos clubes, esclarecendo que os pisos azul e amarelo adquiridos pela 

CBV não serão utilizados na Superliga A. Acrescentou que para a licitação do CBC para o próximo 

ano estão sendo estudados projetos para aquisição dos pisos pelos clubes, bem como do video 

check. 
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7. Vôlei de Quadra – Participação dos Clubes na próxima temporada da Superliga atrelada 

a adesão ao CBC 

Marcelo Hargreaves explicou que para o próximo ano o objetivo é que todos os clubes da Superliga 

se filiem ao CBC, de modo que seja aportado valores que contribuam para que os clubes consigam 

efetuar as despesas vinculadas à competição. Reforçou que o CBC somente manterá o aporte na 

Superliga A se todos os clubes se filiarem. Esclareceu que esse aporte do CBC será feito diratemente 

aos clubes, além das hospedagens e passagens das competições vinculadas ao CBC que também 

receberiam parte desse aporte financeiro. 

 

8. Vôlei de Quadra – Apoio atleta de Seleção em caso de lesão 

Julia Silva falou que esse ponto foi abordado devido a uma lesão grave sofrida por uma atleta de 

base, visto que o clube a qual a jogadora atuava não quis manter o contrato, explicando que está em 

contato com a procuradora da atleta para entender melhor as condições dessa contratação para que 

seja realizada uma análise jurídica da questão. Informou que a CBV arcou com as despesas da 

cirurgia e do tratamento de fisioterapia da jogadora, destacando que essa pauta será discutida com 

a Comissão de Atletas, de modo que seja possível viabilizar a criação de um fundo para ser utilizado 

em situações como essa. Explicou que a CBV, mesmo em caso de lesão do atleta, cumpre 

integralmente com os pagamentos pactuados em contrato, porém nesse caso, como é uma atleta de 

base, o contrato de imagem não prevê remuneração, razão pela qual a CBV está dando o suporte 

necessário para a atleta conseguir se manter enquanto está afastada das suas atividades.     

 

9. Assuntos Gerais 

Marcelo Hargreaves explicou com relação aos CBIs que não houve cancelamento de numa 

competição, mas um adiamento, em razão da pandemia de COVID-19, visto que muitos clubes não 

possuiam um plano de ação que garantisse a segurança dos atletas, informando que na próxima 

semana serão divulgadas as datas de realização. Destacou ainda que, como o CBI é realizado pela 

CBV em parceria com o CBC, uma das obrigatoriedades existentes é da contratação de um seguro 

fiança que cubra todas as despesas da competição, sendo um processo que demanda um certo 

tempo para ser realizado.  

Roberley Leonaldo informou que nas próximas reuniões levantará pautas relacionadas ao 

desenvolvimento da base, que é de fundamental relevância para a evolução da modalidade.  

 

 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021. 
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