CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
Ata reunião Comitê Desenvolvimento CBRu
Realizou-se no úl.mo dia 17/05/2017, quarta-feira, no escritório da
Confederação na presença de Fabian Maggiori, Agus.n Danza e Mauricio
Migliano.
A pauta desta reunião, proposta em
• Macro-estratégia de Desenvolvimento: obje.vos até 2023 e metodologia
de trabalho
• exclusivo do Comitê de Desenvolvimento
• Mapa de Disseminação: ele está muito mais orientado a Marke.ng
(retorno de exposição, audiências, públicos). Porém seria bom que
o Comitê de Desenvolvimento desse recomendações
• Mapa de Club Rugby: responsabilidade compar.lhada entre Comitê de
Desenvolvimento e Comitê de Alto Rendimento
• Próximos passos para implementar a nova estratégia

Iniciamos a reunião com a revisão da pauta e relembrando que devemos
acelerar o processo de análise do que pretende-se executar na área de
desenvolvimento, assim como em que locais direcionar esforços e
recursos, pois temos até o dia 31/06/2017 para ter o Projeto LIE 2018
pronto para ser protocolado.
Fabian ques.onou alguns locais onde o Projeto de LIE em execução 2017
atenderá, como Samambaia - DF, e ainda a relação Custo do Projeto/Clube
para que se des.ne ao máximo os recursos.
Mauricio jus.ﬁcou nos casos (clubes) ques.onados e Agus.n e Fabian
reforçaram que devemos ter como premissa relação Custo do Projeto/
Clube.
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Neste debate inicial chegou-se ao acordo que o Desenvolvimento deve
trabalhar com poucos clubes e deﬁni-los da seguinte forma:
1.Clubes Potenciais (devem responder às perguntas de avaliação)
2.Foco na base toda com esforço máximo de 11 a 15 anos
Sobre a avaliação dos clubes, deﬁniu-se que deve ser mais simples e seguir
as seguintes perguntas:
1. O clube Possui CNPJ? (Informar o número)
2. Possui diretoria?
3. Tem histórico de aprovação em projetos incen.vados (LIE ou ICMS)?
(Aprovou, Aprovou e Executou Parcial, Aprovou e Executou)
4. Com quais categorias pretende trabalhar?
5. Quantos treinadores e de qual nível de capacitação cada um tem?
6. Qual estrutura psica do clube?
7. Quais os 5 pontos de atrito que o clube tem?
Este ques.onário deverá ser enviado às federações e publicado nas redes
sociais, adotando comunicação mais “dura"incisiva e vinculando a
Federação nesta comunicação.
Executar este diagnós.co com as federações, em parceria com elas.
O foco do Desenvolvimento deve ser 80% em São Paulo + Rio Grande do
Sul e 20% nas demais federações, desta forma a CBRu deve auxiliar
Federação Paulista e Gaúcha no planejamento, modelagem, aprovação e
captação de recursos para projetos especíﬁcos destas 2 federações com
foco no aumento do número e desenvolvimento dos pra.cantes 11 aos 15
anos.
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Agendar reuniões com FGR e FPR o quanto antes, solicitar auxilio das
pessoas do Comitê para realização destas reuniões.
No encerramento da reunião, Fabian reforçou que Mauricio deve ter a
comunicação mais rápida e completa aos membros do Comitê/CA, listando
calendário de ações dos projetos e da área.
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