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INTRODUÇÃO

O Brasília Vôlei Esporte Clube foi fundado em 2015, e é uma associação sem fins lucrativos
qualificada com EPD – Entidade de Prática Desportiva, devidamente registrada na Federação de
Voleibol do Distrito Federal e na Confederação Brasileira de Voleibol, portanto dentro do Sistema
Desportivo Brasileiro, tendo como principal objetivo em seu Estatuto o de fomentar o voleibol e as
demais modalidades desportivas, em sua prática formal através das manifestações do desporto
educacional, de participação e de rendimento, inclusive através da
criação, manutenção, gestão de equipes desportivas de alto rendimento e de formação.
O Brasília Vôlei se dedica ao desenvolvimento humano por intermédio do apoio aos
esportes de rendimento, notadamente em esportes olímpicos e paraolímpicos, através de
realização direta ou por convênios, no seu conceito mais amplo, proporcionando aos
participantes dos projetos e programas a troca e a aquisição de novas experiências e valores, por
meio dos trabalhos realizados, objetivando a prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens
e estimulando valores éticos, visando sempre à inserção de todos a cidadania.
O Brasília Vôlei já nasceu com um trabalho de intensa qualidade e busca da mais alta
performance no voleibol, tendo representado o Distrito Federal nas 05 (cinco) últimas edições da
Superliga, sendo na Superliga A as temporadas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
na Superliga B na temporada 2020, todas promovidas pela Confederação Brasileira de Voleibol.
Na temporada 2020/2021 o Brasília Vôlei participou da Superliga A com a equipe feminina e da
Superliga B com a equipe masculina.
Na Superliga B 2020 o Brasília Vôlei feminino com uma estrutura digna de uma grande
equipe teve uma campanha impecável, terminando a fase classificatória em 1º lugar de forma
invicta, perdendo apenas 02 sets em toda a competição. Com a suspensão da temporada devido
a Pandemia do COVID19, o Brasília Vôlei foi confirmado como 1º classificado na Superliga B
2020. Retornando a Superliga A na temporada 2020/2021 e terminou a competição no oitavo
lugar geral, classificando-se para os playoffs finais. Com esse resultado a equipe feminina do
Brasília Vôlei voltou a participar da Superliga A na temporada 2021/2022.
A equipe masculina do Brasília Vôlei contou com uma impecável estrutura na Superliga B 2021, com
bons atletas, comissão técnica toda de Brasília, excelente moradia / alimentação, acompanhamento
nutricional e fisioterápico; teve uma excelente campanha, terminando em 2º lugar. Com esse
resultado a equipe masculina conquistou a vaga para a Superliga A na temporada.
As equipes do Brasília Vôlei são as únicas do Distrito Federal que detém o direito de
participar da Superliga A, tendo conquistado as vagas na quadra..
O Brasília Vôlei mantém também ao longo dos anos as categorias de base, formada exclusivamente
por jovens valores do Distrito Federal, realizando treinamentos e participando de competições
locais, regionais e nacionais. Atualmente, o Brasília Vôlei mantém cerca de 150
(cento e cinquenta) atletas em diversas categorias.
Atualmente o Brasília Vôlei tem como seus principais apoiadores para manutenção desse
importante trabalho o Banco de Brasília – BRB , Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal
e o SESI-DF, além de outras parcerias também importantes nesse processo de viabilização do
clube.

ESTRUTURA FÍSICA
Os treinamentos das equipes profissionais do Brasília Vôlei acontecem na unidade do SESI Taguatinga
Norte, onde através de Termo de Parceria são disponibilizados para o desenvolvimento das nossas
atividades uma excelente estrutura com ginásio principal, 02 (duas ) quadras cobertas, academia de
musculação, quadra de areia, sala de fisioterapia e sala administrativa. Os treinamentos ocorrem de
segunda a sexta durante todos os períodos.

OBJETIVO PRINCIPAL
Promover a modalidade de Voleibol, através da participação das equipes da categoria adulta
masculina e feminina do Brasília Vôlei na Superliga 2021/2022 promovida pela Confederação Brasileira
de Voleibol .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apoiar as equipes da categoria de base do Brasília Vôlei nos gêneros masculino e feminino;
Fortalecer o esporte no Distrito Federal incentivando adolescentes e jovens a prática
esportiva do voleibol
Representar o Distrito Federal na Superliga A feminina e na Superliga A masculina
Participar do Campeonato Mineiro Adulto Masculino e Feminino
Participar de Campeonatos no Distrito Federal com as equipes das categorias de base

EXECUÇÃO

Durante o período de agosto de 2021 a abril de 2022 , O Brasília Vôlei realizou e participou
de várias atividades e campeonatos relacionados abaixo:

JULHO 2021
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Ciente da importância de estarmos sempre capacitando e compatilhando conhecimento,
realizamos um mini curso de capacitação para professores de voleibol do Distrito Federal.

SELETIVA DAS CATEGORIAS DE BASE
A seletiva foi realizada no Ginásio do SESI Taguatinga Norte e contou com a participação de mais
de 300 atletas buscando serem selecionadas para integrar as equipes do Brasília Vôlei, nas
categorias Sub 16 feminina, Sub 18 masculina e Sub 16 masculina.

AGOSTO 2021
EXAMES E INÍCIO DOS TREINAMENTOS
EQUIPE PROFISSIONAL
Visando o inicio da preparação das equipes profissionais masculina e feminina, todos atletas e
membros das comissões técnicas e da gestão passaram por bateria de exames médicos antes de
darem inicio aos treinamentos, buscando assim garantir a condição de saúde de todos os
envolvidos.

SETEMBRO E OUTUBRO 2021
CAMPEONATO MINEIRO ADULTO DE VOLEIBOL
O campeonato mineiro adulto masculino é realizado pela Federação Mineira de Voleibol, contando
com a participação das principais equipes do Brasil. O Brasília Vôlei participou como convidado com as
equipes masculina e feminina. A competição reuniu 4 clubes no naipe feminino e 7 clubes no naipe
masculino.
Os jogos foram realizados nas cidades de Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte e tiveram
transmissão ao vivo via streamming.
O Brasília Vôlei obteve as seguintes classificações finais:
- Equipe Feminina: 3º lugar
- Equipe Masculina: 4º lugar

OUTUBRO 2021
CAMPEONATO SULAMERICANO DE VOLEIBOL FEMININO
Promovido pela Confederação Sulamericana de Voleibol, o campeonato aconteceu em
Brasília(DF) ,no ginásio do SESI Taguatinga Norte, reunindo 6 clubes do nosso continente.
A equipe feminina do Brasília Vôlei conquistou a 3ª colocação .

OUTUBRO 2021 A MARÇO 2022
SUPERLIGA DE VOLEIBOL TEMPORADA 21/22
O principal campeonato de voleibol do calendário esportivo nacional e uma das principais Ligas
de todo o mundo. a Superliga contou com 12 clubes em cada um dos naipes (masculino e
feminino), reunindo os principais jogadores brasileiros e vários atletas estrangeiros.
No período de outubro e 2021 a março de 2022 , as equipes se enfrentaram em dois turnos com
jogos de ida e volta na Fase Classificatória, com as 8 melhores colocadas passando para as finais
disputadas no sistema de play-off de 03 partidas.
Ao final da Fase Classificatória o Brasília Vôlei terminou nas seguintes colocações:
Equipe feminina: 9º lugar com 16 pontos ganhos
Equipe masculina: 10º lugar com 17 pontos ganhos
A Superliga desperta um grande interesse do publico e da imprensa de modo geral. O Brasília
Vôlei teve 16 jogos transmitidos ao vivo pela Sportv e 28 jogos transmitidos ao vivo via streaming
pela NSports.
Além disso o Brasília Vôlei teve mais 100 reportagens nos telejornais esportivos da Rede Globo.

NOVEMBRO 2021
LIGA BRASILIENSE DE VOLEIBOL
CATEGORIA SUB 18 MASCULINO
O Brasília Vôlei participou da Liga Brasiliense de Voleibol/21, na categoria sub-18 masculino e
sagrou-se vice-campeão do torneio.

DEZEMBRO 2021
FESTIVAL DAS ESCOLAS DO BRASÍLIA VÔLEI
Realizado no dia 18 de dezembro de 2021, o Festival das Escolas de Vôlei do Brasília Vôlei,
reuniu nas quadras cobertas do SESI , cerca de 200 alunos de voleibol das Escolas de Vôlei BV.

FEVEREIRO 2022
EQUIPE MASTER FEMININA

No mês de fevereiro de 2022 iniciamos os treinamentos da equipe Master Feminina, reunindo
25 atletas acima de 35 anos.

MARÇO 2022
ENTREGA DE MOÇÃO HONROSA EQUIPE MASCULINA

No dia 12 de março os atletas e membros da comissão técnica da equipe masculina profissional
do Brasília Vôlei receveram Moção Honrrosa concedida pela Câmara Legislativo do Distrito
Federal pela participação na Superliga 2021/2022.

CAMPEONATO BRASILIENSE ADULTO FEMININO
A equipe master do Brasília Vôlei participou do Campeonato Brasiliense Adulto Feminino,
promovido pela Federação de Vôlei do Distrito Federal.

VISITA àS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF
Durante o mês de março de 2022 as equipes profissionais do Brasília Vôlei masculina e
feminina realizaram visitas a 09 (nove) escolas públicas do Distrito Federal, realizando palestras e
atividades recreativas com os alunos.

ENTREGA DE MOÇÃO EQUIPE FEMININA

No dia 12 de março os atletas e membros da comissão técnica da equipe masculina
profissional do Brasília Vôlei receberam Moção Honrosa concedida pela Câmara Legislativo do
Distrito Federal pela participação na Superliga 2021/2022.

FESTIVAL BRASILIENSE MIRIM
Promovido pela Federação de Vôlei do Distrito Federal, o Brasília Vôlei participou com as
equipes da categoria de base , disputando os naipes masculino e feminino. A equipe masculina
sagrou-se campeã e a feminina ficou em segundo lugar.

ABRIL 2022
LIGA BRASILIENSE DE VOLEIBOL
CATEGORIA MASTER FEMININO

O Brasília Vôlei, com sua equipe master feminino, participou da Liga Brasiliense de Voleibol/22
– 1ª Etapa , na categoria adulta feminina e conquistou a 3ª colocação.

TAÇA BRASÍLIA DE VOLEIBOL
A Taça Brasília do Voleibol reuniu equipes das categorias de base de todo o Distrito Federal e de
outros estados. O Brasília Vôlei participou nas categorias sub-18 masculino e sub-15 feminino. A
equipe sub-18 masculina sagrou-se vice-campeã e a equipe feminina terminou na 3ª colocação.

GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO
O público alvo demonstrou estar plenamente satisfeito com a parceria firmada, comprovandose isso pelas boas atuações das equipes na Superliga , pelas postagens pessoais dos atletas em
suas redes sociais e pelo grande engajamento do publico , dos atletas , dos familiares e
torcedores nas redes sociais do Brasília Vôlei e nos jogos realizados em Brasília.
.

CONCLUSÃO
A Superliga temporada 2021/2022 foi um grande sucesso de público , com ginásios lotados
por todo o Brasil e com todos os jogos sendo transmitidos ao vivo pela Sportv ou via
streaming através do Canal Vôlei Brasil.
Tivemos 16 (dezesseis) jogos transmitidos pela Sportv e mais 28 (vinte e oito) jogos
transmitidos via streaming.
Contamos ainda com uma intensa cobertura da imprensa local, chegando a um total de 122
(cento e vinte e duas) reportagens apenas nos noticiários locais da Rede Globo de Televisão.
Contamos também com um bom público nos jogos realizados em Brasília, atingindo uma
média de 700 pessoas por jogo.
Soma-se a esses dados a grande interação da comunidade local com as Redes Sociais do
Brasília Vôlei, onde tivemos um aumento de 28% nos quantitativos de seguidores, o que
somente no Instagram significam 3.712 novos seguidores.
Podemos afirmar que as ações do Brasília Vôlei estimularam um maior interesse pela modalidade
e pela prática desportiva de maneira geral nas crianças , nos jovens e nos adultos , fato esse
verificado pela grande procura de alunos para praticarem voleibol nas escolas do Distrito Federal e
também nas equipes das categorias de base do Brasília Vôlei.
O aumento de praticantes da modalidade de Voleibol no Distrito Federal também foi verificada
pela quantidade de 115 (cento e quinze) novos atletas de voleibol inscritos na Federação de Vôlei
do Distrito Federal, no período de 01/08/2021 a 31/03/2021.
Consideramos importante a manutenção das atividades do clube , assim como a sua continuidade
e crescimento, pois além da representatividade do Distrito Federal no cenário principal do voleibol
nacional, o projeto estimula as nossas crianças, jovens e adultos a buscarem na pratica esportiva
uma filosofia de vida , com qualidade e saúde.
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