
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY 

CNPJ nº 50.380.658/0001-44 

Pessoa Jurídica de Direito Privado 

 

Ata de Reunião do Comitê de Desenvolvimento e Alto Rendimento realizada em 08 

de março de 2017 

 

 

Data e Horário: Aos 08 dias do mês de janeiro de 2017, às 18:00 horas (1ª 

convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).  

Local: Avenida Nove de Julho 5569, São Paulo, SP, Brasil  

Convocação: havida pelo Superintendente Executivo, Sr. Agustin Danza, nos termos do 

Anexo I à presente.  

Mesa: Agustin Danza - Presidente da Mesa; João Nogueira - Secretário da Mesa.  

Presença: os membros do Comitê de Alto Rendimento e Desenvolvimento que são 

identificados no Anexo II à presente, por convocação do Superintendente Executivo, Sr. 

Agustin Danza. 

 

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:  

(i) Cenário atual do Rugby no Alto Rendimento e Desenvolvimento; 

(ii) Delimitação das competências do Comitê de Alto Rendimento e Desenvolvimento; e 

(iii) Outros assuntos de interesse. 

 

Deliberações:  

 

1) Primeiramente, foi comunicado, pelos responsáveis do Alto Rendimento e 

Desenvolvimento, o cenário atual do Rugby, onde foram descritos o número de 

jogadores atuantes, faixa etária e distribuição por academias no Alto Rendimento, bem 

como os projetos acerca da LIE, ICMS, World Rugby, calendário e aprovação de 

captação dos próximos projetos para o ano de 2018 no Desenvolvimento. Além disso, 

foi apresentada a área de atuação da CBRu no Alto Rendimento, Torneios e 

Desenvolvimento. 

 

 

2) Em seguida, os membros presentes delimitaram as competências do Comitê de Alto 

Rendimento e Desenvolvimento da seguinte forma: 

 

a) Comitê de Alto Rendimento tratará: 

 

 Das políticas das Seleções Brasileiras; 

 Das políticas dos Campeonatos Adultos; 

 Do calendário integral de competições; 

 Dos regulamentos das competições em geral; 

 Das políticas de profissionalização do esporte; 

 Das políticas de relacionamento com os Clubes; 

 Da recomendação sobre contratações da área; 



 Da participação do desenho dos projetos de LIE; 

 Da participação da contratação dos recursos humanos; e 

 Das políticas de orçamento da área. 

b) Comitê de Desenvolvimento tratará: 

 

 Da parte política do Rugby Infantil; 

 Da parte política do Rugby Escolar; 

 Das políticas do Rugby Juvenil;  

 Das políticas de capacitação permanente; 

 Da parte política de relacionamento com os clubes; 

 Da recomendação sobre as contratações da área; 

 Da parte política de arbitragem; 

 Da participação do desenho dos projetos de LIE; 

 Da participação da contratação dos recursos humanos; e 

 Das políticas de orçamento da área. 

  

 

c) Além disso, os membros presentes discutiram amplamente e concordaram 

que o Comitê de Desenvolvimento deverá atuar junto aos clubes que estejam 

trabalhando de forma bem estruturada e com sinais de sustentabilidade. 

Nesse sentido, ficou acordado que o Comitê de Desenvolvimento, em 

conjunto com o staff da CBRu, fará visitas aos principais clubes do Brasil a 

fim de entender suas prioridades para o desenvolvimento e, a partir disso, 

determinar quais os clubes melhor estruturados para receber aportes. 

Definidos os clubes, o Comitê criará um sistema de requisitos para qualificar 

os aportes e incentivos para, então, iniciar o auxílio junto aos respectivos 

clubes. Dessa forma, a CBRu acredita que estará investindo onde terá 

retorno, criando, ao mesmo tempo, uma forma de incentivo para que outros 

clubes passem a trabalhar com mais estrutura e visão de longo prazo.  

No mais, ficou definido que o Comitê de Desenvolvimento deverá deliberar 

a forma de inserir as Federações dentro do sistema de trabalho supracitado. 

 

d) Os membros presentes, ainda, deliberaram que os jogadores contratados do 

Alto Rendimento devem ser direcionados aos seus respectivos clubes para 

participarem de jogos, treinos, etc, de modo que possam compensá-los pelo 

investimento inicial depositado. 

 

e) Ademais, foi acordado, entre os membros, a importância de mensurar, 

claramente, as estatísticas relevantes para o Desenvolvimento. Nesse sentido, 

a métrica “crianças impactadas” foi determinada como não relevante, 

estabelecendo o foco na quantidade de praticantes, retenção de jogadores 

através das divisões, pessoas capacitadas nos diferentes níveis, etc. 
 

f) Por fim, foi sugerido utilizar o Sistema de Academias para auxiliar os clubes 

em seu desenvolvimento, compartilhando os treinos, instalações e know-

how. 
 

 



 

3) Outros assuntos de interesse: Os membros do Comitê de Desenvolvimento e Alto 

Rendimento nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os 

pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados. 

 
Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 

tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada conforme, 

aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um 

só efeito.  

 

 

 

São Paulo, 08 de março de 2017.  

 

 

 

________________________________  

 

 

 

 

 

 

______________________________  

Agustin Danza João Nogueira 

Superintendente Executivo  Secretário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II - Lista dos Membros presentes:  

 
 

 

_________________________________ 

Agustin Danza 

 Membro do Staff 

 

 

_________________________________ 

Fabian Maggiori 

Membro do Comitê de Desenvolvimento 

 

 
 

 

_________________________________ 

Alexandre Chiofetti 

Membro do Comitê de Alto Rendimento 

 

 

_________________________________ 

Mariano de Goycoechea 

Membro do Comitê de Desenvolvimento 
 

 
 

 

_________________________________ 

João Nogueira 

Membro do Staff 

 

 

_________________________________ 

Mauricio Migliano 

Membro do Staff 

 

 

 
 

  
 

 

 


