




O sr. tem uma das carreiras mais impressionantes 
da história do esporte, com 11 recordes mundiais 
quebrados. Que fatores foram determinantes para 
que alcançasse tais resultados ? 
Minhas conquistas se devem a muito treino, a uma boa equipe 
e à determinação de nunca desistir. Também pude contar com 
o apoio fantástico da minha família. Não receio dizer que, sem a aju
da de meus familiares, eu definitivamente não teria alcançado nada. 

• que mudou para os atletas de hoje em comparação 
com os dos anos 80 do século passado, período em 
que o sr. alcançou seus melhores resultados? 
Atualmente, há mais recursos disponíveis para os atletas. Entre 
eles, podemos destacar o financiamento para o esporte de elite 
do governo do Reino Unido. Além disso, existe uma significativa 
ajuda da Loteria Nacional da Inglaterra (maior loteria do país 
que reverte 28% dos ganhos a causas determinadas pelo Par
lamento) e de patrocinadores corporativos. Tudo isso faz uma 
enorme diferença para a vida de um atleta. É fácil de entender. 
Mais recursos disponíveis significam novos e melhores equipa
mentos, acesso a treinamento de ponta e financiamento para 
participações em importantes competições. Com essa assistên-

cia, o atleta pode usar seu potencial para correr atrás de seus son
hos e atingir performances dignas de medalhas olímpicas, sem 
se preocupar com dinheiro. Até pouco tempo atrás, mesmo um 
campeão olímpico poderia ter dificuldade para obter rendimen
tos dignos. Hoje isso, felizmente, não acontece mais. 

E quais aspectos são parecidos com os de seu 
tempo de competidor? 
O que não muda é a necessidade contínua da adoção de novas 
técnicas de treinamento e de tecnologias de ponta na prepara
ção do atleta. Meu técnico desenhou exclusivamente para mim 
formas inovadoras de treinamento e introduziu conceitos fisi
ológicos na minha preparação. Isso me deu vantagem diante dos 
outros competidores. A descoberta se tornou hoje um padrão, 
mas os atuais atletas de elite e suas equipes encontrarão novas 
maneiras de melhorar seus rendimentos. 

Qual é a importância do esporte e de competições 
olímpicas para um país? 
O esporte é muito importante no desenvolvimento de um 
país, seja ele de qualquer parte do mundo, rico, pobre ou 
em desenvolvimento. O esporte é uma linguagem universal 
que todos podem compreender. Ele pode ajudar a mudar 
vidas e a abrir portas para noções de liderança, para uma 
boa saúde ou para simplesmente proporcionar a satisfação 
daqueles que o praticam. Além disso, as modalidades es
portivas podem ser usadas para ensinar conceitos como 
confiança e respeito. 

A candidatura de Londres na Olimpíada 
de 2012 foi baseada na ideia de servir 
como inspiração para atrair os jovens 
ao esporte. De que forma isso será feito? 
Quando Londres se candidatou para sediar os Jo
gos de 2012, dissemos que queríamos chegar aos 
jovens de todo o mundo e motivá-los a optar pelo 
esporte como caminho de vida. Nosso programa 
olímpico, chamado de Inspiração Internacional, 
tem sido muito bem-sucedido. 

0 que é o programa Inspiração 
Internacional? 
É um programa que tem o objetivo de pro
porcionar esporte de alta qualidade, educação 
física e melhores oportunidades de treinamen
to para crianças ao redor do mundo, inclusive 
no Brasil. Toda pessoa, independentemente de 
sua origem, tem o direito de sonhar com os Jo
gos Olímpicos e alcançar seu pleno potencial. 
O Inspiração Internacional dá a essas pessoas 
a oportunidade vital para seu desenvolvimento 
por meio do esporte. 

O comitê de Londres também disse que os Jogos 
Olímpicos no país seriam marcadas pela criati
vidade e pela preocupação com o meio ambiente. 
O que isso significa na prática? 



Queremos usar os Jogos como um catalisador para regenerar e 
melhorar a qualidade de vida, principalmente no leste de Lon
dres. Nossa intenção é incentivar uma vida mais sustentável em 
todo o território do Reino Unido. 

• discurso da sustentabilidade está em moda hoje 
em dia, mas ele é aplicado na realidade dos países? 
Objetivamente, de que forma os Jogos Olímpicos 
podem despertar o respeito ao meio ambiente? 
Nosso objetivo é estabelecer novos padrões de vida, criando uma 
mudança positiva e duradoura para o meio ambiente e para as 
comunidades. Ressalto que nós temos incorporado a susten
tabilidade em nosso planejamento desde o início. Estamos em
penhados em utilizar sempre que possível espaços já existentes 
no Reino Unido para a competição. Significa que construiremos 
estruturas esportivas permanentes apenas se tiverem um uso a 
longo prazo após os Jogos. Todo o resto será feito com estruturas 
temporárias. Isso representa uma economia brutal de recursos. 

Pessoalmente, o que significa presidir a 
organização dos Jogos de Londres 2012? 
Estou extremamente orgulhoso e honrado em ser presidente 
do Comitê Organizador de Londres para os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos. Nossa proposta de inspirar os jovens para a prática 
esportiva e de deixar um legado duradouro está acontecendo. 
Isso me deixa muito satisfeito. 

Como é o seu trabalho no dia a dia? 
Tenho acompanhado a evolução dos jovens nas escolas do Reino 
Unido desde que começamos a organizar a competição. Também 
visitei locais de treinamento e pude testemunhar o empenho de atle
tas aspirantes em melhorar suas marcas pessoais. A vida das pes
soas começou a mudar na parte leste de Londres graças à construção 
dos parques olímpicos. No entanto, não teríamos chegado até aqui 
sem o fantástico trabalho, dedicação e empenho de todos os nossos 
colaboradores e voluntários que trabalham nos Jogos de Londres 2012. 
Eles estão nos ajudando a propagar a nossa bandeira no dia a dia. 

•s Jogos Olímpicos de Londres vão oferecer 
ingressos a preços mais populares? 
Recentemente, o Comitê de Londres anunciou que o processo de 
venda dos bilhetes para os Jogos Olímpicos será iniciado no dia 15 
de março deste ano. As vendas vão durar seis semanas, permitindo 
que as pessoas analisem as opções antes de fazer as escolhas finais. 
Os preços vão de 22 euros a 2.292 euros. Os ingressos mais caros 
dão o direito de asssitir à cerimônia de abertura, mas os mais popu
lares permitem ao torcedor o acesso à final dos 100 metros rasos, por 
exemplo. AspessoasnoBrasil interessadas em comprar ingressos para 
os Jogos ou em ir a Londres devem contatar o seu Comitê Olímpico 
Nacional (CON). Esta é uma oportunidade única para ver os me
lhores atletas do mundo lutando pelo ouro no Reino Unido. 

• Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016. 
Qual a sua opinião sobre isso e o que o sr. espera 
ver no Brasil em cinco anos? 
Estamos muito felizes em entregar os Jogos Olímpicos para um 
país que colocará os jovens no coração de suas propostas e para 
um continente que nunca sediou a competição antes. Estou 
certo de que o Rio de Janeiro vai fazer um mandato espetacular. 
A beleza das Olimpíadas está em nenhum país copiar o outro. 
Nós devemos aprender com nossos antecessores, mas cabe ao 
novo anfitrião deixar sua marca na história dos Jogos Olímpicos. 
E eu acredito fortemente que o Rio de Janeiro fará isso. 
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