Planejamento
estratégico
CACBC (Ciclo Paris 2024)
“UMA ESPERANÇA NOS OMBROS
E O IMPULSO DO PRIMEIRO PASSO”

INTRODUÇÃO
O Planejamento Estratégico da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) solidifica-se com um
importante marco neste novo ciclo que se iniciou no ano passado com a posse da nova Comissão de Atletas da CBC (CACBC).
Torna-se importante registrar este importante momento onde a comissão de atletas passou a ser eleita pelos seus pares e
representar não somente as modalidades como também as regiões do Brasil. Entre vários aspectos positivos destacamos a equidade
de gênero na comissão, temos representantes por região de ambos gêneros e um número considerável de integrantes para garantir
1/3 dos votos nas assembleias conforme prevê a Lei Pele.
A comissão de atletas tomou posse em 17 de dezembro de 2020, reunião comandada pelo ex. presidente da comissão de
atleta, o Sr. Vitorio Paulino de Paiva Silvestre, que tanto contribuiu para na representação e principalmente em seus registros
formais.
O Planejamento Estratégico da CACBC contempla os caminhos e as dinâmicas que irão pavimentar o percurso do Ciclo Paris
2024, através da missão, da visão, dos valores, bem como, os meios, os objetivos e as metas à serem alcançadas.
Este planejamento servirá como um mapa interativo, não sendo um elemento estático, considerando que em um mundo em
plena transformação, onde o atleta ganha cada vez mais voz e percebe sua importância no cenário esportivo não somente nas pistas,
mas principalmente fora dela, sendo o protagonista principal de mudança e evolução do movimento olímpico.

Jaqueline Mourão
Presidente da CACBC

PROPÓSITOS
MISSÃO
Representar os atletas/para-atletas
perante a CBC

VISÃO
Ter representatividade perante as decisões
dentro da CBC, contribuindo para o
crescimento do ciclismo nacional.

PROPÓSITOS

METAS
- Analisar o atual cenário do ciclismo
brasileiro;
- Elaborar com a CBC o planejamento para o
Ciclo 2024;
- Participar da elaboração e monitorar o
sistema de classificação e realização de
eventos para que este seja cada vez mais justo
e seguro;
- Promover acesso a informação e um
ambiente seguro e ético para todos os atletas
e para-atletas, livre de discriminação;
- Disseminar informações sobre regulamentos,
seletivas.

VALORES
Ética
Através de um
modelo de boa
conduta, servir
de exemplo para
que os atletas
ocupem seu
espaço nas
políticas
esportivas.

Exemplo

VALORES

Resiliência

Colaborar para um
esporte justo e
coerente para
todos.

Transparência

Para promover
mudanças
profundas e
necessárias.

Fazer o que for
preciso para
garantir o fair
play e o jogo
limpo.

PILARES ESTRATÉGICOS
EDUCAÇÃO NO
ESPORTE
Maximizar o aceso à
informação dos atletas
e monitorar as regras
e tempo limite de
divulgação dos
mesmos.

EXEMPLO
Através da promoção e
troca de experiências
com atletas
representantes em
delegação.

REPRESENTATIVIDADE
Acompanhar e
amparar o atleta em
todas as esferas
esportivas.

COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO
Lutar pela
legitimidade da
comissão e divulgar
suas ações para
comunidade dos
atletas.

MAPA ESTRATÉGICO E DIRETIVAS
EDUCAÇÃO NO ESPORTE

Divulgar critérios de seleção e de qualificação assim que forem publicados e ter a certeza
que todos os envolvidos compreenderam a dinâmica de classificação;

Promover encontros com atletas que participaram de seleções para compartilharem suas
experiências;

Divulgar informações sobre cursos e workshops desenvolvidos para ajudar o atleta em
diferentes assuntos relevantes ao seu universo;
Promover o movimento antidoping e suas regras.

MAPA ESTRATÉGICO E DIRETIVAS
REPRESENTATIVIDADE
Legitimar o papel da CACBC perante a CBC, garantindo a representatividade da comissão dos
atletas e livre, para ser a ponte entre a Confederação e o atleta/para-atleta;
1.

REPRESENTATIVIDADE

Promover encontros
discussões
construtivas
para
o funcionamento
saudável da
esportivo;
Legitimar oe papel
da CACBC
perante a CBC,
garantindo
a representatividade

comissão dos atletas e livre para ser a ponte entre a Confederação e o
atleta/para-atleta.
Estar presente
em todos os Campeonatos Nacionais;
Promover encontros e discussões construtivas para o funcionamento saudável
esportivo
Estar presente em todos os Campeonatos Nacionais
Participar anualmente do Forum do Movimento Olímpico e do Congresso
Participar anualmente
do Fórum do Movimento Olímpico e do Congresso Olímpico Brasileiro;
Olímpico Brasileiro
Lutar pelo desenvolvimento esportivo, categorias de base e inclusão.
Participar de pelo menos
uma competição
com a delegação
Lutar pelo desenvolvimento
esportivo,
categoriasinternacional
de base e inclusão;
brasileira.

Participar de pelo menos uma competição internacional com a delegação brasileira.

MAPA ESTRATÉGICO E DIRETIVAS
EXEMPLO

Zelar por uma comissão transparente e ética, livre de manipulações e interesses pessoais;

Garantir o voto de acordo com a opinião da maioria dos atletas/para-atletas;
Garantir a integridade e troca de informações dentro do grupo, sem vazamento ou
interferência externa;
Prezar em primeiro lugar a segurança do atleta, a todo custo.

MAPA ESTRATÉGICO E DIRETIVAS
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Garantir acesso a todas as reuniões da CACBC, através de atas publicadas no site de
transparência da Confederação;
Manter plataforma de divulgações de mídias sociais da CACBC;

Ampliar o relacionamento da CACBC dentro da estrutura esportiva e seus
departamentos, e também, com organizações que tenham o mesmo objetivo de
desenvolvimento esportivo.

CONCLUSÃO
Em apenas 1 ano de mandato, conquistamos um espaço importante como representantes ativos dos atletas, conquistamos
a confiança de muitos e esperamos conseguir que esta confiança seja ainda maior. Na plataforma Instagram recém criada
conseguimos um canal aberto direto aos atletas e a eficiência de sermos marcados assim que necessário. Investimos na Sala
ZOOM da CACBC garantindo um ambiente independente e seguro para todos e ainda participamos de várias ações em prol do
ciclismo e seus integrantes como: promoção de debate eleitoral aberto a todos via plataforma independente SouDoEsporte,
conseguimos otimizar a avaliação da CBC perante o COB através de uma comissão organizada, com regimento revisado e
publicado e ativa quanto ao número de reuniões; participação no Fórum das Comissões de atletas do Movimento Olímpico;
promovemos vários encontros tanto com os presidentes das federações de todas as regiões do Brasil como também de três
delegações brasileiras (Olímpica, Paraolímpica e Panamericana).
Os desafios ainda são enormes, enfrentamos uma grande dificuldade de comunicação e permeabilidade dentro da CBC e
um grande desafio de fazer valer nossa representatividade dos atletas livre e direta dentro dos departamentos.
Somos honrados em participar da comissão e através de nossa resiliência esperamos quebrar barreiras e fazer com que o
sistema tenha cada vez mais a participação dos atletas e que nossas ações sejamos diretas e assertivas. Esperamos ser
reconhecidos e recompensados pelo nosso esforço através do “ jeton”, e estimular cada vez mais atletas a se envolverem e
assumirem seu papel no esporte e que percebam esta importância em suas vidas e as consequências diretas deste envolvimento.

