PLANO DE GESTÃO
PARA PRESIDÊNCIA DA CBC

PERÍODO 2021 - 2024

CANDIDATOS
José Luiz Vasconcellos - Presidente
Marcelo Leão - 1º Vice-presidente
Orlando Schimidt - 2º Vice-presidente

CHAPA

«Ciclismo para Todos »
José Luiz Vasconcellos - Presidente

Cursou Educação Física e Gestão do Esporte;
Mais de20 anos deexperiência na administração esportiva Atual Membro da Comissão
Internacional da UCI;
Atual Membro do Conselho Administrativo do COB (Membro eleito com a maior
quantidade de votos);
Participoude 04 Jogos Olímpicos como Técnico e Chefe de Equipe;
Participou de 06 Jogos Pan-Americanos, sendo 04 como Técnico e Chefe de
Equipe e 02 como atleta;
Atual Delegado daConfederação Pan-Americana deCiclismo (COPACI);
Foi atleta por 15 anos representando o Brasil em mais de 20 países;
Presidente da Comissão Pan-Americana de Paraciclismo.

Marcelo Leão - 1º Vice-Presidente

Orlando Schimidt - 2º Vice-Presidente

Cursou Ciências Econômicas;
Empresário e Pecuarista;
Ciclista desde 1977 onde participou de diversas
competições a nível nacional;
Fundador da Federação Tocantinense de Ciclismo.

Presidente da Federação Baiana de Ciclismo;
Vasta experiência na organização de eventos
incluindo três Campeonatos Brasileiros, uma Copa
Norte e Nordeste e várias outros eventos do calendário
nacional.

C I C L I S M O PA R A T O D O S

Apresentação

O

mundo vivencia hoje um dos períodos mais difíceis e

inesperados da sua história. Com a atual pandemia do novo
coronavírus, a vida se transformou e trouxe mudanças em todos os
setores, inclusive no esporte.

Diante deste cenário, acompanhamos o adiamento dos Jogos
Olímpicos de Tóquio, onde todo o trabalho e planejamento do ciclo
olímpico precisou ser readequado para a nova realidade, exigindo ainda
mais de uma estrutura de governança sólida e transparente.
Tão importante e necessário como desenvolver uma estrutura de
governança corporativa eficiente em uma organização esportiva, é
planejar as ações que impactarão no seu futuro, analisando os
ambientes externos e internos para determinar as ações especificas
mais adequadas para alcançar os mais elevados níveis de resultados.
Desta forma, pensando em finalizar o ciclo olímpico atual e
poder dar continuidade ao ciclo Paris 2024, apresento uma nova
proposta: Chapa “Ciclismo Para Todos”.

O objetivo é dar continuidade ao planejamento bem sucedido dos
últimos anos, mantendo um programa eﬁciente e estruturado para
todas as disciplinas e ainda intensiﬁcar as ações que enfatizam a
modalidade como meio de transporte alternativo e ferramenta
transformadora na vida social da população.

No último ciclo, a atual gestão trabalhou incansavelmente para
colocar o ciclismo dentro de uma estrutura organizacional séria e
competente. Ainda em 2017 foi constituída, por meio de votação em
assembleia, a comissão de atletas, que foi homologada na Assembleia
Geral, permitindo também o direito a voto para os clubes.
Em 2019 a Assembleia Geral aprovou o aumento do número de
integrantes da comissão de atletas, ampliando assim sua
representatividade acima do limite estabelecido para todas as decisões
deliberativas da instituição.
Também foi criado, na atual gestão, o Conselho de Ética e
Integridade, a Organização Antidoping da CBC e o Conselho
Administrativo constituído por atletas, empresários e entusiastas da
modalidade, além do Instituto de Educação do Ciclismo Brasileiro, que já
soma mais de 1500 pessoas atendidas com formação e requalificação
profissional.
Sendo estes considerados marcos importantes e indispensáveis
na evolução estatutária da organização.

C I C L I S M O PA R A T O D O S

Mapa Estratégico - Chapa Ciclismo Para Todos / CBC
O Mapa Estratégico é uma representação visual dos objetivos da Organização Esportiva e de suas
relações críticas/cruciais, que evidenciam os desaﬁos em concretizar sua missão, visão de futuro a partir
dos valores que deverão nortear suas ações.
Partindo desse pressuposto, estruturamos o Mapa Estratégico em modelo único e abrangente para
deﬁnir os objetivos para o próximo Ciclo Olímpico 2021-2024, considerando as dimensões: aprendizado de
pessoas e aspectos da tecnologia; processos internos e parcerias; mercado; bem como aos resultados à
sociedade, organização e indivíduos envolvidos nesse processo.
Os objetivos do Mapa Estratégico servirão de parâmetro para nortear o desdobramento da estratégia
considerando os indicadores, ações, metas e projetos futuros da entidade de forma especíﬁca.
Para tanto, o Mapa Estratégico pode ser analisado na representação gráﬁca exposta na próxima página...
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Imagem e Engajamento
Para fortalecer a imagem da confederação, ampliaremos a divulgação de atletas e suas disciplinas,
interagir com a sociedade, buscar patrocínios, parcerias comerciais e novos recursos. Neste sentido
estaremos dando continuidade ao trabalho de parcerias com empresas da área de marketing para mensurar
o espaço que o ciclismo ocupa nas mídias e o teor das matérias; focar na busca de outras fontes de recursos,
por meio da chancela de eventos e recursos junto a iniciativa privada por meio de captação direta e também
via projetos de lei de incentivo ao esporte.

C I C L I S M O PA R A T O D O S

PROPOSTAS ADMINISTRATIVAS

N

esse momento estaremos apresentando os objetivos estratégicos que irão refletir como

pretendemos desenvolver os processos administrativos e de compliance; fortalecer o direcionamento
estratégico; elevar a maturidade da gestão organizacional e o nível de transparência.
No tocante a melhoria da gestão da CBC o foco será assegurar a eficiência e transparência, por meio de
boas práticas de governança e gestão; atendimento na íntegra das questões relacionadas ao GET; bem
como o aprimoramento técnico das áreas relacionas as cinco disciplinas olímpicas + Paraciclismo,
estruturando inclusive com mais pessoas e determinação de processos.

C I C L I S M O PA R A T O D O S

Educação e Cultura
Aqui estarão os objetivos estratégicos que irão refletir como pretendemos qualificar os profissionais para gerar
ações e transformações práticas, gerar e difundir o conhecimento, promover a educação para o esporte e o Olimpismo.
Em relação à educação e cultura a nossa chapa prevê a capacitação dos colaborados em gestão e gerenciamento
de projetos, dos árbitros nas 05 disciplinas olímpicas + paraciclismo, estrategicamente nas regiões brasileiras por meio da
difusão de cursos via Instituto de Educação do Ciclismo Brasileiro, uma conquista da atual gestão, e também dos
profissionais envolvidos no ciclismo por meio de indicação para cursos no COB, UCI e acompanhando projetos realizados
pela entidade; a intensificação de ações relacionadas ao combate do doping em todos os níveis competitivos.

Imagem e Engajamento
Para fortalecer a imagem da confederação, ampliaremos a divulgação de atletas e suas disciplinas,
criar interação com a sociedade, buscar patrocínios, parcerias comerciais e novos recursos. Neste sentido
estaremos dando continuidade ao trabalho de parcerias com empresas da área de marketing para mensurar
o espaço que o ciclismo ocupa nas mídias e o teor das matérias; focar na busca de outras fontes de recursos,
por meio da chancela de eventos e recursos junto a iniciativa privada por meio de captação direta e também
via projetos de lei de incentivo ao esporte.
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Alta Performance Esportiva
Falando de Alto Rendimento, pretendemos atuar na utilização dos Centros de Treinamentos - Legado
Olímpico; envio de seleções para treinamentos e intercâmbio no exterior; participação em competições em
nível Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial, objetivando conquistar pontos para o ranking internacional
e elevar o nível de preparação esportiva de nossos atletas para conquista de medalhas Olímpicas.
Desenvolver e aprimorar os treinadores:
• Cadastramento dos treinadores;
• Filiação e regularização dos treinadores na CBC;
• Nivelamento dos treinadores por meios de cursos curso EAD em diferentes níveis;

Preparação de atletas para competirem internacionalmente:
• Apoiar atletas por meio da equipe multidisciplinar da CBC e COB;
Buscar classificação e medalhas nas principais competições em todas as disciplinas:

• Jogos Sul-Americanos;
• Jogos Pan-Americanos e Parapan;
• Jogos Olímpicos e Paralímpicos;
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Desenvolvimento Esportivo
Para o desenvolvimento esportivo, estarão os objetivos estratégicos que irão refletir como a
confederação pretende identificar e promover talentos, desenvolver ações e investir nas categorias de base.
Com isso, trabalharemos o fomento do ciclismo entre jovens por meio de Capacitação em Pedagogia do
Ciclismo para professores de Educação Física da rede escolar, realização de Training Camps, desenvolvimento
de Centros de Formação em Ciclismo, envio de delegações das categorias de base para competições
internacionais, intercâmbios e a realização de Campeonatos Nacionais em todas as categorias.
• Ações realizadas nas cidades sedes Jogos Escolares da Juventude em parceria com as Federações;
• Chancelar Centros de Formação em Ciclismo por meio do desenvolvimento de uma metodologia de treinamento
para jovens e gestão para os locais onde já existam escolinhas de ciclismo;
• Mapeamento dos atletas ativos por categorias, gênero e localidade;
• Metodologia de avaliação dos atletas, desenvolvendo uma bateria de testes padronizados;

CICLISMO SOMOU CINCO MEDALHAS
NOS JOGOS PAN-AMERICANOS DE
LIMA 2019
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Fortalecimento e Valorização dos Clubes/Federações

Os clubes são na verdade os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da modalidade. O pouco interesse na
criação de novos clubes e a pouca valorização dos clubes já existentes foram detectadas pela atual gestão que
incluiu como prioridade entre os programas da Chapa Ciclismo Para Todos, diversas ações efetivas para mudar
esse cenário que vivemos hoje, entre eles o direito a voto, concedido aos clubes dos atletas que foram
campeões nacionais em ano anterior à eleição da confederação.
Com a Chapa Ciclismo para Todos , os clubes continuarão ganhando orientação e apoio na realização de
projetos independentes para o desenvolvimento da base e suas diretrizes, conquistando a descoberta de
novos talentos e a massiﬁcação do esporte em todas as cinco regiões.
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DESENVOLVIMENTO DO CICLISMO
PARALÍMPICO
C

om um trabalho muito bem consolidado realizado em conjunto com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), os

paraciclistas passaram as últimas temporadas contando com um calendário bem elaborado distribuído em etapas que
integram o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo.

Todas as etapas são muito bem projetadas pensando na mobilidade dos participantes, assim como também é
disponibilizado toda a estrutura necessária para o melhor conforto de cada um dos atletas inscritos. Além disso, a
modalidade trabalha com uma comissão técnica especíﬁca tanto na detecção de novos talentos como no
desenvolvimento e evolução dos atletas potenciais.
Durante o último quadriênio foi possível atingirmos o topo do pódio nas principais competições mundiais, como Copas
do Mundo e Campeonatos Mundiais de Paraciclismo de Pista e Estrada, ﬁnalizando ciclo com duas medalhas na Rio 2016
conquistadas através do atleta Lauro Chaman.
Todo esse trabalho foi ampliado e aperfeiçoado a partir de 2017 com uma redistribuição do calendário, campings de
avaliação e detecção de novos talentos e participação estratégica em competições internacionais. O grande objetivo é
ampliar o numero de praticantes e superar o numero de medalhas em 2020 assim como também o numero de
participantes, que em 2016 conquistamos a marca inédita competindo na Rio 2016 com uma delegação formada por
quatro paraciclistas.

LAURO CHAMAN
MEDALHISTA PARALÍMPICO E PARAPAN-AMERICANO

MEDALHAS NOS JOGOS DA RIO 2016 E LIMA
2019 COROARAM O TRABALHO DA ATUAL
GESTÃO DA CONFEDERAÇÃO

VITÓRIAS E CONQUISTAS INÉDITAS
FIZERAM PARTE DO CICLISMO
NACIONAL NOS ÚLTIMOS ANOS
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Muito obrigado!!!

