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Introdução: O trabalho com equipes multidisciplinares está em voga na literatura, sendo 

indicado para o alcance de objetivos mais amplos dentro de uma perspectiva ampliada 

sobre o treinamento esportivo. Nesse sentido, há poucos estudos que se dedicam à 

observação deste trabalho no contexto do treinamento de alto rendimento. Objetivo: 

observar a estrutura organizacional das equipes de trabalho do Centro de 

Desenvolvimento do Voleibol (CDV), da Confederação Brasileira de Voleibol, no 

município de Saquarema/RJ. Metodologia: A pesquisa teve caráter qualitativo, com 

método dedutivo, caracterizando-se como uma pesquisa de campo com método 

monográfico, com observação sistemática e não-participante. Foram sujeitos da 

pesquisa funcionários diversos, comissão técnica e atletas das seleções brasileiras de 

voleibol que estavam trabalham no CDV. Resultados: Observou-se um cuidado bastante 

significativo das diferentes equipes de trabalho no atendimento às necessidades dos 

atletas das seleções nacionais, masculina e feminina, de voleibol. Todas as ações 

observadas foram previamente planejadas, organizadas e sistematizadas e cada equipe 

atuava em consonância com as necessidades das equipes das seleções nacionais. Essa 

constatação foi feita com relação à equipe técnica (treinadores, preparadores físicos, 

fisioterapeutas, professores, fisiologistas, psicólogos, entre outros) e também em relação 

às equipes de suporte (limpeza, transporte, cozinha e outras), caracterizando um 

trabalho multidisciplinar, ao passo que cada profissional demonstrou trabalhar em 

sintonia com as demais áreas para favorecer a preparação das seleções nacionais para as 

competições internacionais. Considerações finais: A estrutura organizacional das 

equipes de trabalho do CDV destaca-se pela sua competência e trabalho 

multidisciplinar. É possível inferir, portanto, que esse aspecto pode ser um dos fatores 

que contribuem para a boa performance das equipes de voleibol das seleções nacionais 

em competições internacionais. 
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