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CBV constrói "universidade do vôlei" para faturar com clubes e seleções. A Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV), na esteira do sucesso das seleções brasileiras que vem conquistando 
boa parte dos títulos disputados, desde as categorias de base até o adulto, começa a se preparar 
para vender essa "tecnologia" campeã, que elevou o País ao topo do ranking mundial da 
modalidade. O primeiro passo para isso será dado no próximo dia 28 com a inauguração do 
Centro de Desenvolvimento da CBV, em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio, que está sendo 
chamada de "universidade de vôlei". Todo treinamento das quatro seleções de base (infanto-
juvenis e juvenis), e das duas principais - masculina e feminina -, será feito no Centro que poderá 
comportar até 12 quadras, em quatro módulos de 800 metros quadrados cada.  

No local funcionará um hotel adaptado para a estatura dos atletas - as camas, por exemplo, terão 
2,20 metros de comprimento -, e uma área de ginástica e musculação, cujos aparelhos foram 
desenvolvidos pela CBV especialmente para os atletas e fabricados por uma metalúrgica. Até o 
final do ano, o Centro só será usado pelas seleções. A partir de 2004, começa a deslanchar o 
projeto de "venda de tecnologia" para outros países, desde o treinamento de equipes, com o 
ensinamento e aperfeiçoamento dos principais fundamentos do vôlei - saques, levantamentos, 
bloqueios, entre outros -, até a venda de equipamentos de ginástica e musculação desenvolvidos 
especialmente para os jogadores de vôlei. Não há, ainda, previsão de quanto isso pode gerar de 
receita para a CBV.  

E títulos é o que não falta para credenciar o Brasil no novo negócio. A seleção brasileira de vôlei 
masculino desbancou a Rússia do primeiro lugar do ranking da Fedération Internationale de 
Volleyball (FIVB) no mês passado, após a conquista da Liga Mundial. Nos mundiais infanto-juvenis 
e juvenis masculinos e femininos - idades entre 17 até 20 anos -, o Brasil ganhou 12 títulos, dos 
37 disputados de 1977 para cá. Foi vice em 10 deles, e terceiro em três, totalizando 25 medalhas 
entre ouro, prata e bronze. Só em 2001, dos quatro títulos que disputou levou três A Rússia, até 
então imbatível, acumulou no período 11 títulos, cinco vices e sete terceiros lugares, com 23 
medalhas.  

"Não há nada no mundo igual ao que estamos montando em Saquarema. Teremos condições de 
exportar nosso conhecimento para outros países que querem se aprimorar. E já estamos fazendo 
contatos nesse sentido", diz Paulo Márcio Nunes da Costa, gerente de logística da Confederação 
que arruma as malas para morar em Saquarema.  

A ISO 9001 que a CBV obteve no mês passado da Det Norske Veritas (DNV), em excelência de 
gestão esportiva, é outro atestado de marketing e garantia para o sucesso do vôlei brasileiro, 
como negócio, que começou a desabrochar na Olimpíada de Moscou, em 1980, com a conquista 
do 5º lugar. Quatro anos depois, essa equipe foi vice-campeã olímpica. Daí para a frente, uma 
sucessão de conquistas conseguida através da profissionalização do vôlei que começou a ser visto 
como um atraente negócio.  

Um desses braços foi a montagem de uma eficiente logística para que as seleções pudessem 
disputar competições internacionais. Só este ano, a seleção masculina de vôlei participa de quatro 
delas. Venceu a Liga Mundial, com jogos em vários países e no Brasil. Está disputando o Pan-
Americano de San Domingo. Em setembro disputa o Sulamericano, que não perde há 25 anos e 
em novembro a Copa de Ouro, no Japão. A seleção feminina disputou o Gran Prix, está no Pan, 
disputa o Sulamericano e a Copa do Japão. Isso sem falar nas seleções de base que este ano 
desfilam por Tailândia, Itália, Alemanha, Polônia e Irã. O orçamento anual da CBV só para 
logística é de R$ 5 a R$ 6 milhões.  



Com a implantação da "Universidade do Volei", a CBV também começa a introduzir algumas 
mudanças na própria estrutura. As seleções infanto-juvenis e juvenis masculinas, por exemplo, 
terão como supervisor, o laureado técnico Bernardinho que ganhou, recentemente, a Liga 
Mundial. O objetivo é agregar valor à base, garantindo a manutenção dos atuais níveis técnicos do 
vôlei brasileiro, negócio que movimenta grandes valores, uma dado guardado a sete chaves.  

Passam anualmente pela CBV R$ 28 milhões. Mas os negócios estimados com o vôlei (desde 
patrocínio até transmissão de TV) chegam a R$ 300 milhões por ano. Tudo isso segundo Ary 
Graça, presidente da CBV (Confederação Brasileira de Volei).  
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