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ATA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS CBSurf 
 

 
Data: 03/09/2020 
Local: Online (via Skype) 
Horário de início: 18:00  
Horário de término: 19:30 
 
PRESENTES: 
 
Bernardo Villano – Gerente Técnico-Esportivo da CBSurf 
Walter Russo – PMO Sport Compliance 
Natacha Manchado – Consultora Técnica Área de Desenvolvimento da CBSurf 
 
Bruno Galini – membro da Comissão de Atletas da CBSurf 
Carlos José Oliveira de Jesus – membro da Comissão de Atletas da CBSurf 
Ivan Tadeu dos Santos – membro da Comissão de Atletas da CBSurf 
Nathalie Martins – membro da Comissão de Atletas da CBSurf 
 
 
PAUTA 
 

1. Apresentação da Área de Governança e Compliance 
 
PONTOS ABORDADOS 
 
Governança e Compliance 
 

• Bernardo Villano abriu a reunião, falando sobre a atuação do Walter Russo em relação ao mapa 
estratégico, bem como em relação ao GET e seus devidos critérios para as confederações. 
Bernardo ainda relatou que o Walter também presta serviços a outras confederações no que tange 
a questão de gerenciamento de projetos, governaça e compliance; 

• Walter Russo, após a fala do Bernardo, iniciou a apresentação, a qual teve por objetivo 
compartilhar o papel da área de governança e compliance na reestruturação da confederação, 
atuando no planejamento estratégico, compliance, gestão de projetos, Programa GET, Rating 
Integra e portal da transparência 

• Apresentou sua trajetória profissional, mostrando como foi a transição da área de operações para 
a área de gestão; 

• Walter ainda contextualizou o cenário esportivo, especialmente no pós Jogos Rio 2016, quando 
teve início uma maior cobrança nessa questão de governança e transparência e, ao mesmo tempo, 
uma maior restrição de recursos destinados ao esporte. Nesse contexto, a demanda relacionada 
à governança aumentou, porém com um teto de gastos bastante significativamente baixo, criando 
um paradoxo no cenário da gestão do esporte no Brasil. 
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• Em relação à avaliação da gestão de organizações, Walter apresentou duas ferramentas que são 
utilizadas no cenário esportivo brasileiro: o Rating Integra e o GET; 

• O GET foi criado pelo COB, visando um aprimoramento da gestão de confederações olímpicas. 
Além disso, existe uma contrapartida financeira, através do cumprimento de alguns critérios 
estabelecidos pelo GET. O Rating Integra refere-se a um selo de qualidade de gestão. Ambas 
ferramentas são referências na questão de níveis organizacionais/maturidade organizacional;  

• Walter explanou sobre o Programa GET, o qual possui cinco áreas de conhecimento, com mais de 
25 temas relacionados.; 

• Walter falou um pouco sobre a conceituação de compliance, a qual corresponde a uma 
“conformidade” às normas, padronização de procedimentos e políticas, por exemplo. Também 
falou sobre o portal da transparência, o qual faz parte das exigências de lei cobradas pelo 
Ministério da Cidadania; 

• Bernardo fez um adendo, relembrando que o Presidente da CBSurf havia compartilhado o 
planejamento estratégico da CBSurf para o ciclo 2017 -2020 com os membros da Comissão de 
Atletas, indo ao encontro das boas práticas de governança e transparência preconizadas pelos 
instrumentos apresentados pelo Walter; 

• Em relação ao mapa estratégico, Walter ressaltou a importância de que as metas postas possam 
ser mensuradas, permitindo um acompanhamento periódico. Além disso, mostrou que um 
programa de compliance é sustentado por pilares, tais quais regimento interno, controles internos 
e externos, canais de denúncia e monitoramento e controle, além de políticas e procedimentos; 

• Bernardo salientou a fundamental importância desses mecanismos e o suporte da alta gerência 
da entidade para que toda esta estrutura traga resultados para a instituição. Falou da importância 
de existir um norte claro (onde se quer chegar), um bom entendimento da situação e, a partir 
disso, quais são as prioridades, e o que temos e conseguimos fazer com a participação e 
contribuição de todos os envolvidos. Contextualizando a atual situação da CBSurf, disse que é 
preciso entender esse sistema confederativo/olímpico do qual a confederação agora faz parte e 
buscar tirar o maior proveito das novas oportunidades disponíveis a partir desta nova situação; 

• Walter expôs os próximos passos dentro da área de Governança e Compliance, elencando os 
seguintes pontos: focar no programa GET ( a nota obtida no programa será um dos critérios para 
a distribuição de recursos à confederação), preparação da CBSurf para o Rating Integra, busca de 
melhorias nos processos, implementar e integrar a estrutura organizacional, regimento interno e 
estrutura de governança da Comissão dos Atletas; 

 
DISCUSSÃO DOS PONTOS ABORDADOS 
 

• Bruno Galini parabenizou o trabalho, dissertando que ele sempre enxergou o surfe como um 
ambiente muito amador e que essa é a primeira vez que está vendo esse profissionalismo. 

• Bernardo falou um pouco sobre gestão de conhecimento, falando como a interação dos atores e 
os diferentes conhecimentos podem gerar algo novo. Portanto, a importância da Comissão dos 
Atletas, dessa interação com as pessoas que estão na gestão/administração precisa existir. 
Mostrou a importância de ouvir, para entender. E frisou que é isso que estão tentando encontrar, 
chegando para essa reestruturação para somar. O intuito dos profissionais é apoiar a comissão, 
orientar, dar suporte e oferecer as ferramentas necessárias. E isso só será possível trabalhando 
em conjunto! 

• Bernardo ainda reforçou a importância da leitura do documento enviado (planejamento 
estratégico), uma leitura pela qual se queira entender, questionar. Por exemplo, na Missão, Visão 
e Valores de uma entidade, já está um primeiro filtro. A partir disso, os níveis de detalhamento 
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vão se desdobrando para os pilares estratégicos (quais são as bases, os alicerces), de forma mais 
ampla. Continuando esse desdobramento, temos os objetivos estratégicos. Frisou mais uma vez a 
importância de olhar detalhadamente, tentando entender se o que está no documento faz sentido 
para a comissão. Deixou como uma tarefa, olharem com esse cuidado e trazer para grupo, para 
discussão; 

• Bernardo falou ainda sobre a fase de maturidade da confederação e como isso impacta na escolha 
de prioridades. Falou da importância, por todo esse contexto, de comemorar as pequenas 
conquistas. E perceber que estamos em movimento. E mais uma vez ressaltou sobre olhar 
criticamente todas as bases do planejamento estratégico com olhar crítico, buscando como pode 
contribuir para a sua efetivação ou aprimoramento; 

• Ivan pediu a palavra e relatou que os membros da comissão se reuniram durante essa semana. 
Sobre o projeto olímpico, Ivan disse que é muito digno e está sendo manejado com louvor. 
Entretanto, relatou o que os atletas estão sentindo, e que existe uma cobrança que inclusive chega 
ao Presidente Adalvo de maneira ostensiva. E mesmo assim, os anseios dos atletas não são 
supridos. A questão pontuada é que a equipe olímpica já está formada. E que a confederação não 
pode ficar apenas focada nesse desafio do Olímpico. Ivan disse que a comissão irá conversar para 
organizar todos esses anseios dos atletas que não tem interesse e/ou não fazem parte do formato 
olímpico. Ressaltou que é uma demanda gigante que precisa ser suprida.  

• Ivan ainda relatou que participou de uma reunião com uma das chapas eleitorais, que possuem 
muitas propostas, porém sem conhecimento técnico de gestão. 

• Ivan frisou que não se pode deixar de lado outras demandas, dessas pessoas que vivem do surfe 
em diversos âmbitos. Que não deixemos de lado a carência que o surfe está de eventos e projetos; 

• Carlos também parabenizou o time pelo profissionalismo. E também reiterou a fala do Ivan, sobre 
a parte olímpica já estar garantida. Ressaltou que o surfe não tem base e questionou quais seriam 
os projetos para as demais categorias. Reforçou que falava como atleta. Focou mais uma vez na 
preocupação da base, da nova geração, além dos demais atletas profissionais; 

• Walter participou dessa discussão, falando sobre o esporte de origem dele, o Judô, da questão da 
estrutura. E falou sobre a conversa que teve com Bernardo nessa empreitada junto à 
reestruturação da CBSurf. Ressaltou que o surf na esfera olímpica é novo, porém é um esporte 
muito antigo, já com bastante história. No surf existe um fator complicador, com WSL, na qual o 
atleta faz parte de um cast, à parte das confederações. Walter destacou que quando falam COB é 
porque o surfe está no programa olímpico e, com isso, a confederação consegue ter o COB como 
fonte de recurso, para financiar todos os projetos, a base... Walter finalizou sugerindo ao Bernardo 
para trabalhar junto com a comissão todos esses pontos já pensando no planejamento estratégico 
do próximo ciclo. Frisou que nesse momento olímpico, precisamos aproveitar a oportunidade 
como uma fonte de recurso amplificada. Sugeriu ainda a elaboração de um roteiro com esses 
pontos discutidos para o próximo planejamento; 

• Bernardo falou sobre a pertinência dos comentários do Ivan e do Carlos. Ressaltou que pelo nível 
de maturidade que se encontra a CBSurf, em curto prazo, não é viável “dar conta de tudo”. E por 
isso, é necessário colocar no papel onde estamos e onde queremos chegar. E isso se dá através do 
planejamento estratégico, elencando os pontos prioritários. 

• Bernardo relembrou, ainda, que, atualmente, 100% do orçamento da CBSurf é oriundo do COB. 
Frisou que existe uma realidade que, infelizmente, não é ideal. Que concorda 100% com a fala do 
Carlos. Inclusive isso é ponto motivador, para que não ocorra com o surfe o que aconteceu com o 
tênis no Brasil, por exemplo; 

• Bernardo destacou mais uma vez a importância de ter um plano para tudo isso. Precisa de um 
direcionamento estratégico. E que precisamos potencializar essas oportunidades.  
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• Bernardo ainda abriu que está chegando um novo profissional que irá trabalhar com um grupo de 
8 a 10 pessoas para desenvolver uma metodologia de identificação e desenvolvimento de talentos 
do surfe brasileiro. E isso será um ativo do Surf Brasileiro. 

• Já nas últimas considerações, Bernardo e Walter provocaram o grupo sobre como conseguir olhar 
o surfe como um todo, e também sobre a importância de sistematizar as coisas. Sistematizando, 
podemos identificar o que funciona e o que não, por exemplo. É preciso ter uma linha, com início, 
meio e fim. Com isso, fica inclusive mais fácil de buscar apoio, pois começa a ter um plano, pelo 
qual é possível saber se o investimento está valendo a pena ou não; 

• Bernardo falou sobre a necessidade de sabermos quais ações iremos priorizar. E que a base é um 
dos pontos mais importantes. Teremos que pensar estrategicamente como fazer. E propôs o 
exercício de olharem o planejamento estratégico e tentarem entender como eles se enquadram, 
se faz sentido, se conseguem se enxergar dentro do planejamento estratégico. Além disso, falou 
que haverá um momento de compilar todas as ideias e sugestões para o próximo ciclo, para a 
elaboração do próximo planejamento estratégico; 

• Ivan fez uma última consideração, dizendo que o surfe brasileiro é um sucesso, desde sempre. Que 
temos muitos talentos. E que precisamos, frisando mais uma vez, suprir essa demanda urgente 
que existe, quando tivermos mais recursos disponíveis nesse cenário todo exposto; 

 
PRÓXIMOS PASSOS 
 

• Walter Russo finalizará o esboço do Regimento Interno para apreciação e colaboração da 
Comissão de Atletas 

• Bernardo irá trabalhar na criação do espaço da Comissão de Atletas no site da confederação 

• Walter Russo enviará a apresentação à Natacha Manchado, a qual compartilhará com os membros 
da Comissão, via e-mail 

• Comissão de Atletas exercitará a leitura do planejamento estratégico enviado pelo Presidente, 
com a criticidade sugerida pelo Bernardo nessa reunião, para posterior discussão 

 

 


