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ATA 
 
 

Iniciando a reunião, Adriana Behar agradeceu a presença de todos, e atendendo a solicitação dos 
membros presentes, inverteu a ordem de pauta, tratando primeiramente do tema referente ao Vôlei 
de Praia. 
 

 

1. Vôlei de Praia – Avaliação do novo circuito de Vôlei de Praia 

 

Leticia Pessoa iniciou sua fala informando que sugeriu esta pauta em razão das mudanças ocorridas 
no Vôlei de Praia, e portanto, gostaria de ouvir a opinião de Guilherme Marques quanto ao novo 
sistema implementado. 
Guilherme informou que houve a primeira etapa em Saquarema, em que uma parte dos atletas não 
participou, e em seguida foi realizada a etapa de Itapema, em que houve a participação de todos, 
possibilitando melhor análise do sistema, relembrando que será realizada uma avaliação quanto as 
mudanças implementadas após o fim da quinta etapa. Esclareceu, ainda, que já estão sendo 
estabelecidas algumas métricas que permitem auferir se o novo sistema está atendendo o almejado 
pela CBV, como por exemplo, o comportamento das duplas que chegam à final, se as duplas 
oriundas do Torneio Aberto conseguem melhorar a perfomance, se o Torneio Aberto proporciona 
que as duplas tenham um índice maior de vitórias na primeira partida. Dessa forma, atualmente estão 
sendo levantados perguntas, quesitos e dados para avaliação objetiva das mudanças 
implementadas.  
Prosseguindo, Guilherme Marques sugeriu que além de uma análise quantitativa dos dados e 
números, também seja realizada uma análise com base na percepção de diferentes stakeholders, 
como atletas, público, patrocinadores, e os canais de transmissão, mas inicialmente, observa que 
nas primeiras etapas, o objetivo foi alcançado, em especial, pelo equilíbrio notado, em que duplas 
jovens têm alcançado resultados mais expressivos, bem como com o grau de competitividade das 
partidas, se aproximando do cenário internacional. 
Leticia Pessoa, após concordar com a análise realizada por Guilherme Marques, o questionou acerca 
das alterações do chaveamento e particularidades da tabela. 
Guilherme Marques informou que foi publicada uma nova alteração para a 3ª etapa, visando valorizar 
as duplas que se classifiquem em primeiro lugar, e dar oportunidade para as duplas que percam a 
primeira partida, tenha a oportunidade de participar das semifinais. 
Leticia Pessoa recomendou que a disputa seja realizada com base no chaveamento olímpico, mas 
que já considera as alterações um avanço. 
Guilherme Marques expôs o receio quanto ao expressivo aumento do número de jogos que essa 
alteração ocasionaria, mas que a sugestão será levada em consideração e estudada, já para as 
próximas etapas. 
Adriana Behar relatou que o circuito se aproximou das competições internacionais, em razão do 
desenvolvimento do nível dos jogos disputados, segundo o feedback que obteve, o que foi 
reverberado por Leticia Pessoa. 
 

 

2. Vôlei de Quadra – O Desafio Eletrônico da Arbitragem em toda a Superliga 22/23  

 
Daniel Bortoletto iniciou a fala informando entender a complexidade da questão e o considerável 
investimento financeiro necessário para a compra dos equipamentos, mas questionou se seria 
possível que todas as partidas da Superliga contassem com o desafio eletrônico já a partir da próxima 
temporada. 
Marcelo Hargreaves destacou que esse ponto é de suma importância, e que não há dúvidas quanto 
a importância da tecnologia para assegurar maior integridade e justiça ao resultado esportivo, e que 



o ideal é que todas as partidas da competição contem com o sistema de desafio. Em seguida, citou 
como exemplo o voleibol italiano, que possui a liga mais desenvolvida do mundo, em que a 
disponibilização do sistema de desafio é de responsabilidade dos clubes participantes, enquanto no 
Brasil, por questões financeiras e estruturais, a opinião pública e os clubes atribuem essa 
responsabilidade exclusivamente à CBV. De todo modo, na Copa do Brasil, a CBV implementou o 
uso da tecnologia do Sistema de Desafios, através de dois kits que foram adquiridos pela CBV. 
Marcelo Hargreaves, relatou que foram firmados dois projetos incentivados visando a aquisição de 
mais 6 kits, o que não foi possível até o momento em razão da crise mundial que tem tornado escassa 
a produção dos insumos necessários, em especial os chips, pontuando que além da dificuldade de 
adquirir os equipamentos, e do alto valor envolvido na compra, há também os investimentos 
relacionados a capacitação e treinamento para operar o sistema, contudo, acredita que antes do 
início da próxima temporada, a CBV terá recebido os novos kits. Dessa forma, a CBV teria acesso a 
utilização de até 10 kits na próxima temporada, sendo 8 da CBV, e 2 do clube SADA.  
Confirmadas essas condições, estima-se que seja possível alinhar uma logística para que pelo 
menos os jogos transmitidos pela TV contem com o Sistema de Desafio.  
Prosseguindo, Marcelo Hargreaves ressaltou que apesar de não poder precisar a data em que um 
número maior de partidas da Superliga ou a totalidade dessa competição conte com o Sistema de 
Desafio, já que isso envolve questões alheias à CBV, a entidade vem se esforçando para atender 
esse objetivo, e, inclusive, há aprovação de outro projeto incentivado para possibilitar a compra de 
novos kits. 
 
 
3. Vôlei de Quadra – Tabela da próxima Superliga: Concentração de jogos no mesmo horário  

 
Daniel Bortoletto informou que com a transmissão das partidas da Superliga por streaming, muitas 
pessoas relataram ter contratado o canal para assistir o maior número possível de jogos da 
competição, o que teria sido inviabilizado pela ocorrência simultânea de muitas partidas. Questionou, 
então, se seria possível adequar o regulamento e a tabela das próximas edições para atender a essa 
demanda. 
Marcelo Hargreaves destacou que em nenhuma liga do mundo todos jogos são em horários distintos, 
nem mesmo nas principais ligas esportivas dos Estados Unidos, e que em comparação com as 
tabelas anteriores, na última temporada já foi possível observar que há mais dias da semana com 
jogos exibidos e foram inauguradas novas faixas de horário. Relatando, ainda, que a CBV enviou 
aos clubes uma proposta de realização das partidas de cada rodada em dois dias na semana, com 
três horários diferentes, o que cobriria as 6 partidas por rodada, sem a existência de competição 
interna. Contudo, a legislação brasileira prevê que questões relacionadas aos regulamentos 
esportivos têm que ser aprovadas pelo clubes, e os clubes, por questões logísticas, comerciais e 
referentes a disponibilidade dos ginásios, optaram por não implementar a proposta da CBV. 
 
 
4. Assuntos Gerais  

 
 
Em assuntos Gerais, Keyla Pitanga levantou uma questão referente aos campeonatos de base, em 
especial o CBI. Registrando entender que o calendário de 2022 é atípico, em razão da 
impossibilidade de realização de diversas competições nos anos anteriores, devido à pandemia da 
Covid-19, Keyla relatou a dificuldade dos clubes em participar das competições em virtude da 
sobreposição de datas e horários, já que muitos atletas que poderiam participar de mais de uma 
categoria, ficaram impossibilitados de fazê-lo. Solicitou, então, que o calendário das próximas 
edições seja revisto, evitando que jovens atletas fiquem prejudicados, já que mesmo inscritos em 
competições profissionais, as competições de base são um importante meio para adquirir experiência 
e auxiliar na integração e adaptação à categoria profissional, proporcionando o desenvolvimento dos 
atletas.  
Encerrando sua fala, pontuou que entende que essa alteração depende dos demais clubes, mas 



solicitou o auxílio da CBV quanto a questão, por não se tratar de uma questão específica de seu 
clube, mas de todos que investem na formação de atletas. 
Adriana Behar informou que em relação ao CBI de 2022, este só pôde ser realizado nesse período, 
mesmo com as dificuldades apresentadas pelo calendário e a proximidade de realização de outras 
competições do calendário nacional. 
Raphael Oliveira pediu licença para fazer uma pergunta, questionando como está a interação da 
Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra com a CBV, e se a Comissão tem trazido alguma demanda 
em relação aos jogadores. 
Adriana Behar informou que no início de sua gestão, houve a implementação de um programa de 
integração, tendo sido realizados encontros, em que foi apresentado o planejamento estratégico e a 
gestão da CBV, procedimentos para elaboração de orçamento, instâncias de aprovação, a 
competência dos comitês e conselhos, bem como de todo o organograma da CBV. Desde então, 
foram realizadas algumas reuniões, provocadas pela CBV. Contudo, até o presente momento, 
nenhuma reunião contou com a presença do Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra, 
relatando de modo geral, a dificuldade quanto ao diálogo e efetividade da contribuição da referida 
Comissão. 
Marcelo Hargreaves, após pedir a palavra, destacou que embora a Comissão de Quadra seja 
composta por 5 pessoas, apenas duas são mais presentes nas reuniões, e que tem investido muito 
tempo em conversas com os membros Gustavo Endres, Rodrigo Santana e Ariane Tolentino, que 
têm demonstrado interessem em contribuir com o voleibol. Prosseguindo, Marcelo Hargreaves 
afirmou que a CBV tem buscado dar representatividade e escutar os atletas em todos os assuntos, 
e não apenas nas questões obrigatórias previstas por lei, como a elaboração e aprovação dos 
regulamentos das competições, mas como bem adiantado pela Adriana, nas reuniões específicas 
não houve a presença do presidente. Na qualidade de ex-atleta, frisou entender que a maior 
conquista dos atletas não foi apenas o direito ao voto ou à presença nos órgãos das entidades de 
administração, mas sim o direito a ter conhecimento e participar do processo decisório das entidades, 
contribuindo ativamente, o que infelizmente não vem ocorrendo no voleibol.  
Raphael Oliveira, concordando com as falas de Adriana Behar e Marcelo Hargreaves, ressaltou que 
sem prejuízo da importância do voto, a participação dos atletas na construção do voleibol é 
importantíssima e enriqueceria muito a modalidade. 
Como exemplo prático, Marcelo Hargreaves citou que como atleta, três temas eram fundamentais: 
fair play financeiro e proteção dos atletas, formação contínua dos atletas e pós-carreira, e 
regulamentação do mercado de agenciamento de atletas. E apesar de a discussão acerca dos 
referidos temas ter sido provocada pela CBV, não houve prosseguimento por parte da Comissão de 
Atletas. 
Raphael Oliveira lamentou que a participação dos atletas esteja aquém do que deveria, narrando 
que até o presente momento é questionado por atletas se ainda é o presidente da Comissão, o que 
o deixa estarrecido e demonstra que muitos atletas sequer tem ciência de quem os representa.  
Adriana Behar prosseguiu relatando que a CBV vem proporcionando diversas discussões e fóruns 
visando a participação dos atletas de forma efetiva no desenvolvimento do ecossistema do voleibol 
brasileiro, tendo provocado e estimulado as discussões, mas certas demandas dependem da 
contribuição e atuação dos atletas, o que infelizmente não vem ocorrendo. 
Leticia Pessoa ressaltou que desde que as comissões entraram, o comportamento tem sido mais de 
cunho político do que técnico, o que dificulta a atuação da CBV e o diálogo entre a entidade e as 
comissões, e prejudica o desenvolvimento do voleibol brasileiro. 
Voltando à fala de Keyla Pitanga, Adriana Behar informou que em razão da pandemia os CBIs não 
foram disputados em 2021, e que o único período viável para sua realização seria no primeiro 
trimestre de 2022, e mesmo com a proximidade de outras competições e toda dificuldade 
apresentada, a CBV envidou os melhores esforços para viabilizar a realização da competição.  
Marcelo Hargreaves, ao se referir à preocupação quanto ao desenvolvimento dos jovens atletas, e 
da existência de um calendário que lhes permita participar de mais partidas, pontuou que o CBI, 
assim como a Superliga, é apoiado pelo CBC, que cobre custos relacionados a um CNPJ. Relatando 
que em 2021, foi alertado que um clube não pode jogar duas séries diferentes da Superliga com o 
mesmo CNPJ, e que para que fossem realizadas as compras e procedimentos de transição para o 
CBI, era necessário um prazo de 30 dias, então em muitos casos, o jogador não deixava de participar 



de uma competição em razão da sobreposição de datas, mas por não conseguir respeitar os prazos 
de inscrição.  
Marcelo Hargreaves informou que está havendo um aprofundamento na análise, inclusive jurídica, 
para que nos próximos anos, a CBV consiga racionalizar melhor  o calendário, e permitir a 
participação de dois CNPJs em diferentes séries da Superliga (em razão da migração dos CNPJs 
nos sistemas de registro) visando justamente a integração dos atletas jovens a participação na 
categoria profissional, o que é interesse comum da CBV e dos clubes. 
Keyla Pitanga informou que realizará contato por outro fórum acerca da possibilidade de realização 
de jogo de despedida da atleta Sheila. 
Nada mais havendo a tratar, Thamiris Iack ressaltou que a Ata da Reunião será publicada no site, 
solicitando a colaboração de todos os membros quanto ao sigilo dos assuntos tratados em Reunião, 
que são temas em andamento ou em fase de implementação, cuja publicação ou compartilhamento 
pode atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. 
Adriana mais uma vez agradeceu a presença de todos e reiterou que a CBV segue à disposição para 
o que for necessário, encerrando a reunião. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022. 
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