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TRADIÇÃO, ÉTICA 
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PRESIDENTE
WALTER PITOMBO LARANJEIRAS

A União, a Credibilidade, o Respeito 
e a Determinação são os pilares que 
nos sustentam nos pódios mundiais e
no coração de cada torcedor.

TOROCA

• Advogado
• Presidente do Clube de Regatas Brasil
• Presidente do Guarani Futebol Clube
• Presidente da Federação Alagoana de Desporto Universitário – FADU
• Secretário Geral da Confederação Brasileira de Voleibol
• Vice Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol
• Participou de 04 Olimpíadas, duas como Supervisor das Seleções
Femininas e duas como Presidente da Confederação Brasileira
• Presidente da Federação Alagoana de Desporto Amadores
• Presidente da Federação Alagoana de Voleibol
• Superintendente da Fundação Alagoana de Promoção Esportiva – FAPE
• Membro do Conselho Regional do Desporto
• Secretário de Esportes e Promoções do Município de Maceió
• Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol



Com a gestão baseada na Ética, 
boas práticas de governança, 
compliance e transparência 
conquistamos a credibilidade da CBV. 
Agora é hora de trabalharmos 
intensivamente no desenvolvimento 
da gestão e da modalidade para 
enfrentarmos os novos desafios e fazer 
com que o voleibol se torne cada vez 
mais vitorioso dentro e fora 
das quadras.

RADAMÉS

VICE PRESIDENTE

• Professor de Ed. Física
• Técnico de diversas equipes brasileiras e estrangeiras
• Assistente técnico da Seleção Brasileira Adulta Feminina
• Supervisor da seleção brasileira Adulta Feminina – Bronze Atlanta 1996
• Técnico da Seleção Brasileira Masculina – Sidney 2000
• Diretor de Unidade de Competições Nacionais da CBV
• Vice Presidente do Clube de Regatas do Flamengo
• Diretor Executivo do Clube de Regatas do Flamengo
• Diretor de Voleibol de Praia da CBV
• Diretor de Voleibol de Quadra da CBV
• Diretor Executivo da CBV

RADAMÉS LATTARI FILHO 



As propostas do Plano de Gestão  da chapa “#TRADIÇÃO, ÉTICA E 
INOVAÇÃO“ ciclo 2021–2025 são norteadas pelos princípios de 
modernização, transparência, ética, compromisso e integração 
do voleibol com o foco principal em tornar a modalidade cada 
vez mais vitoriosa dentro e fora das quadras.

PROPÓSITO
NOSSO



Implementar o Programa de Integridade
Fortalecer e agregar valor à entidade garantindo a conformidade e a transparência
através da aplicação de normas, diretrizes e procedimentos.

Modernização do Código de Ética e Conduta
Agregar conceitos atreladas às boas práticas de governança do esporte e ampliar a
participação de novos membros do colegiado e independentes.

Força da Mulher no Voleibol
Elaborar iniciativas especí�cas que gerem maiores oportunidades para a
inclusão, desenvolvimento e aprimoramento de atletas, treinadoras e gestoras para 
o Voleibol.

Aprimorar a Gestão em Governança
Fortalecer a cultura ética que eleve os graus de maturidade, através da transparência
e do aprimoramento constante da governança.

Aperfeiçoar o Portal de Gestão e Governança
Disponibilizar relatórios de gestão da diretoria oportunizando mais transparência e
publicidade dos atos e ações da administração.
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GOVERNANÇA



Criar o Congresso Brasileiro de Voleibol com objetivo de debater a 
modalidade com a participação de todos os stakeholders.

Implementar Sistemas Integrados de Gestão no objetivo de aprimorar os 
processos , reduzir os custos operacionais e aumentar a transparência.

Ampliar o calendário de reuniões periódicas com Conselho de Administração 
para avaliação constante do planejamento estratégico da CBV.

Criação e estruturação de Comitês de auditoria, riscos e compliance para 
assessoramento da gestão.
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ESTRATÉGICA
GESTÃO



Meritocracia
Criar um Fundo Especial para premiar anualmente o desempenho, participação e evolução das Entidades.
Serão destinados inicialmente 10% dos recursos oriundos da receita de transferências internacionais
arrecadados pela CBV para o Fundo.

Unidade Especial de Atendimento
Criar uma unidade especí�ca na CBV para atendimento e assessoria à todas as Entidades Estaduais de
Administração do Voleibol, com foco nos seguintes pontos: processos internos da CBV; captação de recursos;
prestação de contas; assuntos jurídicos; assuntos �nanceiros; planejamento estratégico e gestão.

Material Esportivo
Negociar com os parceiros a extensão dos benefícios às entidades estaduais.

Campeonato Brasileiro de Seleções
* Disponibilizar 13 passagens aéreas para deslocamento de todas as Seleções (atletas, treinadores e arbitro).
* Propor um Plano de Regionalização da competição para fortalecer os estados.
* Criar um Plano de Negócios visando a Transmissão da Competição via Streaming.
* Propor um Calendário Uni�cado de competições de Base da CBV, CBC e CBDE com objetivo de garantir
   eventos integrados por categoria.
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DO VOLEIBOL
ENTIDADES ESTADUAIS DE ADMINISTRAÇÃO



Fundo de Auxílio
Criação de um Fundo Especial para auxilio aos atletas Gerenciado pelas Comissões Nacionais dos Atletas 
de Praia e Quadra. Serão destinados 10% para a Comissão de Praia e 10% para a Comissão de Quadra dos 
recursos oriundos da receita de transferências internacionais arrecadados pela CBV.

Comissões Nacionais e Estaduais
Promover e auxiliar o engajamento entre as comissões para incentivar a troca de conhecimento e 
estreitar o relacionamento no âmbito da CBV.

Envolvimento dos Atletas na Gestão da CBV
Ampliar a participação dos Atletas nas tomadas de decisões da entidade.

Media Training e Workshop
Oferecer ao atleta capacitação para melhor desenvolver sua carreira.

Programa Pós Carreira
Investir no programa de aconselhamento para atletas em transição de carreira.

Hall da Fama do Voleibol
Criar um programa de homenagens aos atletas com o objetivo de valorizar e destacar os nossos
ídolos nacionais, além de preservar a memória do voleibol brasileiro.
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ATLETAS 



Superliga
Renovar conceitos e estratégias da Superliga, propondo ações de fortalecimento das equipes 
através da interiorização de jogos. Essa estratégia, com anuência dos clubes, permitirá a Fidelização 
de Novos Torcedores e a abertura de um canal estratégico para possíveis contratos de Franquias de 
Escolinhas de Iniciação com a marca dos grandes clubes brasileiros.

Superliga B e C
Ampliar e regionalizar a Superliga B e C com objetivo de fortalecer a participação de mais clubes de 
todos os estados.

Master
Propor a criação do Circuito Brasileiro Master em 2021 com 3 etapas, sendo a �nal em Saquarema no 
mês de novembro.

Parceria CBC
Fortalecer a parceria com o CBC com objetivo de ampliar a participação de seus �liados nas 
competições interclubes da CBV.

Transmissões
Ampliar as transmissões das competições em TV aberta, fechada e streaming.
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CLUBES



QUADRA PRAIA&
SELEÇÕES

Treinamento
Investir cada vez mais em alta tecnologia de treinamento, automatização , modernização 
e equipamentos de estatísticas.

Área de Fisioterapia e Médica
Investir na modernização dos equipamentos.

Categoria de Base
Estudo para padronização das faixas etárias nas competições estaduais e nacionais.

Intercâmbio Técnico
Promover encontros entre os treinadores das federações com as comissões técnicas das 
seleções brasileiras.

Detecção de Atletas
Ampliar o Laboratório de detecção de talentos.

Centros de Treinamento de Vôlei de Praia
Buscar parcerias para o fortalecimento dos centros, no objetivo de fortalecer o 
crescimento da modalidade.

Competições
Ampliar o número de competições nacionais e internacionais na Base.
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MARKETING
COMUNICAÇÃO E

Ampliar o trabalho de mídias digitais, principalmente com mais conteúdo de vídeo para site, APP e redes sociais.

Ampliar as transmissões das competições através do Streaming (ppv) com o objetivo de ampliar a visibilidade 
e crescer de forma monetizada.

Manter e ampliar o trabalho de aproximação entre a CBV e os torcedores de voleibol.

Hotsite das Entidades Estaduais de Administração
Criação de uma área no site da CBV para as Federações que não possuam site próprio.

Novos negócios
Criar novas fontes de receitas através do e-commerce, licenciamento de produtos , desenvolvimento de games, lojas 
físicas nos eventos e vendas de transmissões.

Captação comercial
Desenvolvimento de novas estratégias e propriedades para realizar novas parcerias.

Comunicação com os Estados
Criar um canal direto de comunicação entre a CBV e as Entidades Estaduais de Administração do Voleibol.
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DESENVOLVIMENTO
Cursos de Treinadores
Desenvolver cursos de Certi�cação de forma online para atuação em competições nacionais, além 
de investir em cursos presenciais de atualização para treinadores ministrados pelas comissões 
técnicas das seleções.

Cursos de Arbitragem
Ampliar os cursos híbridos (online e presencial por região) e aplicar cursos de atualização por
região, de forma periódica.

Academia do Voleibol
Ampliar as temáticas de palestras e desenvolver mais cursos online.

Ambientes dos Eventos
Desenvolver Seminários/Clinicas para Técnicos e Educadores Físicos durante a realização de 
competições e eventos.

Parcerias
Ampliar e Fortalecer cada vez mais as plataformas de ensino das instituições para quali�car
os atletas, ex-atletas, colaboradores da CBV e das Entidades Estaduais de Administração
do Voleibol.
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Fortalecimento da representatividade das 
comissões através de encontros e  seminários 
visando a atualização e o intercâmbio de vivências  
nas diversas categorias (Adulto e Base). 

Prover o engajamento das comissões na criação de  
palestras e intercâmbio para o universo acadêmico 
no objetivo de disseminar o voleibol para o futuros 
pro�ssionais. 

Garantir a qualidade da arbitragem na competições 
com o suporte tecnológico.
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COBRAV/CONAT



Ampliação do CDV
Investir na reforma das instalações, equipamentos e ampliação dos alojamentos.
Integração
Realizar ações sociais para buscar cada vez mais a integração do Centro de Treinamento com a população da 
cidade de Saquarema/RJ, incentivando a prática esportiva e a saúde pública.
Memória do Voleibol
Ampliar o espaço destinado ao Museu Histórico do Voleibol no CDV e criar novos modelos de interação do 
seu conteúdo via redes sociais e site o�cial da CBV.
Tecnologia da Informação
Modernizar a estrutura do acesso ao Centro, com utilização de recursos digitais, possibilitando mais qualidade 
e rapidez na gestão do CDV.
Segurança
Investir em tecnologia para aperfeiçoar a segurança eletrônica no CDV.
Sustentabilidade
Implementar o sistema para utilização de energia solar fotovoltaica.
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CDV
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL 



SUSTENTABILIDADE
Conceitos
Ampliar a aplicação de conceitos de sustentabilidade nos principais Eventos organizados pela Entidade, tais 
como a neutralização de carbono e acessibilidade de pessoas portadoras de de�ciências;

Campanhas
Ampliar campanhas de bem estar, tais como arrecadação de alimentos não perecíveis, de agasalhos, de 
brinquedos, doação de sangue, campanha de vacinação, limpeza de praias e reciclagem;

Geração de Empregos
Ampliar a quantidade de empregos locais, diretos e indiretos - gerados em cada uma das praças em que as 
competições organizadas pela CBV serão realizadas;

Mais renda local
Maximizar o impacto positivo dos eventos organizados pela CBV na economia local, como incremento na taxa 
de ocupação de hotéis, aumento do movimento em bares e restaurantes em região próxima ao local dos 
eventos.

Responsabilidade Social
Fortalecer e ampliar ações de inclusão social por meio do Voleibol, a exemplo do Viva Vôlei.
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CONTATO
tradicao.etica.inovacao@gmail.com


