ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM),
realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, pelo aplicativo de videoconferência
Microsoft Teams®. Cumpridas as premissas de convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram
apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes: Vice-Presidente da CBTM, Sr. Vilmar Schindler; Secretário
Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro; Diretor da CBTM, Sr. Geraldo Campestrini; Gerente Administrativa-Financeira, Sra.
Danielle Schroeder; e Gerente de Desenvolvimento, Sr. João Gabriel Leite. A reunião foi aberta com a participação dos
consultores Kei Eguti e Cássio Neves, ambos da Ben.t.view. Na ocasião, foi mostrado o estudo de alcance digital da
CBTM e valuation da marca atrelada ao tênis de mesa, oferecendo insights para tomadas de decisão estratégica em
termos de mídia e comunicação digital. Os participantes fizeram perguntas e comentários. Por fim, entregaram o
relatório completo para avaliação da entidade. Com o término da apresentação, os convidados se retiraram da sala
virtual. Em seguida, houve abordagem de João Gabriel Leite, que fez uma demonstração das atividades de seu
departamento, pontuando as ações de engajamento e massificação da modalidade alinhada à estratégia da
organização. Destacou os trabalhos realizados em 2021 e as ações planejadas para 2022, com perspectivas de
melhorias. Depois, Danielle Schroeder mostrou os principais números e projetos relacionados com o planejamento
financeiro da CBTM e, também, os pontos de atenção para o ano de 2022 em relação a ajustes necessários e definições
de calendário nacional e internacional de eventos. Por fim, Geraldo Campestrini destacou os aspectos técnicos de
Seleções Olímpicas, Seleções Paralímpicas e Eventos, enfatizando um bom encaminhamento para os projetos
planejados e as ações em execução, como o Programa Diamantes do Futuro, Seletivas Olímpicas e Participação em
Evento Internacional. Finalizou com a apresentação dos indicadores estratégicos consolidados frente às metas
estabelecidas. O Sr. Alaor Azevedo solicitou melhor rotina na análise dos indicadores para fortalecimento das ações e
projetos. O Sr. Alaor Azevedo agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.

Vilmar Schindler
Vice-Presidente da CBTM

Pablo Ribeiro
Secretário Geral da CBTM

Alaor Azevedo
Presidente da CBTM

ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 18/02/2022, 14h00-15h00
Local: Aplicativo Microsoft Teams (videoconferência)
ASSUNTOS
1) APRESENTAÇÃO DO VALUATION DA MARCA CBTM +
TÊNIS DE MESA EM MEIO DIGITAL

2) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

3) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA

4) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

5) APRESENTAÇÃO DE ASPECTOS ESTRATÉGICOS E
MAPEAMENTO DE RISCOS

DELIBERAÇÕES

