
“Vivemos um
momento im-
portante no
esporte brasi-
leiro,umpon-
to emquepo-
demos regre-
dir ou dar um

salto”.Esta é a avaliaçãodeRicar-
do Leyser Gonçalves, secretário
nacional de Esporte deAlto Ren-
dimentodoMinistério dosEspor-
tes, feita durante o seminário
“Atletas de Alta Competição”,
realizado na última quarta-feira,
no Rio de Janeiro. O evento foi
uma realização do Grupo Ejesa,
com o patrocíno dos Correios.
De acordo com o secretário, a

ambição do Brasil, que se prepa-
ra para receber os Jogos Olímpi-
cos em 2016, é projetar o país
entre as dez principais potên-
cias esportivas domundo. “O es-
porte é uma política pública im-
portante e fundamental”.
De acordo com Gonçalvez, o

Rio de Janeiro não tem enfren-
tado grandes críticas sobre a or-
ganização dos Jogos em 2016.
“Desde os Jogos Panamerica-
nos de 2007, houve um traba-
lho de alinhamento”.
Ocaminho para o Brasil se tor-

nar uma potência esportiva, diz
ele, tem base em metas que in-

cluem a necessidade de uma boa
quantidade de finalistas em suas
modalidades (figurando entre o 1º
eo8º lugares), a conquistade títu-
los continentais e mundiais.
Além disso, é necessário propor-
cionar alta qualificação dos trei-
nadores, árbitros e de equipes
multidisciplinares, alémdeprofis-

sionalizar ainda mais a adminis-
tração das entidades esportivas.

Investimento para o futuro
O secretário também apresentou
algus números de recursosdesti-
nados pelo governo federal para
aárea.De2007a 2011, a LeiAgne-
lo/Piva destinouaoComitêOlím-

pico Brasileiro (COB) R$ 599,5
milhões, e outros R$ 107,2 mi-
lhões aoComitê ParalímpicoBra-
sileiro (CPB). Já os patrocínos es-
tatais ficaram emR$ 476milhões
de 2008a 2012.OBolsaAtleta ga-
rantiu esse ano, até o momento,
R$60,2milhões. O objetivo é so-
mar outros R$ 20milhões.

Formação de profissionais
A formação de um atleta olímpi-
co de alta performance precisa
ir além do investimento pon-
tual na participação em um
evento esportivo. A dedicação a
longo prazo em profissionais
que possam disputar em pé de
igualdade com competidores de
grandes potências é fundamen-
tal, assinalou Marcus Vinicius
Freire, superintendente executi-
vo de esportes do COB.
Ele cita o exemplo dos jogos

de Pequim, levando em conta a
preparação no período de 2005
a 2008. Enquanto o Brasil desti-
nou US$ 250 milhões, a China,
que despontou à frente do qua-
dro de medalhas, desembolsou
US$ 2,8 bilhões somente para es-
ta disputa. “Medalha não tem
preço. Não se deve pensar só no
gasto com o atleta em um ano.
Nossa meta para 2016 é chegar
perto de 30 medalhas”.
O ex-nadador e medalhista

olímpico Djan Madruga ressal-
tou a necessidade demais recur-
sos para o desenvolvimento dos
atletas. “O custo é pequeno pa-
ra a iniciativa privada. Investir
emum atleta pode trazer um re-
torno espetacular. Já para o po-
der público, o gasto é quase na-
da no orçamento. Mas é muito
caro para a família, porque não
há investimento externo quan-
do o atleta inicia a carreira.” ■

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

COSMÉTICOS

O Boticário investe R$ 15 milhões em
coleção de maquiagem inspirada em Miami

AVIAÇÃO

Lufthansa faz testes para transmitir
programasesportivosaovivo em todaa frota

Hannelore Foerster/Bloomberg

Carlo Wrede/O Dia

Mais incentivos para transformar o
Brasil emumapotência esportiva

Os aficionados por esporte não vão mais perder events importantes
quando estiverem voando. A Lufthansa agora dispõe do canal
de esportivo Sports 24. O sinal de transmissão chega diretamente
a bordo do avião, via satélite por meio da internet banda larga
Lufthansa FlyNet, e de lá vai para o sistema de entretenimento.
O serviço gratuito já é oferecido nos três novos Airbus A330.

A Miami Sunset, coleção de O Boticário para a primavera-verão
2012/13, será lançada durante o São Paulo Fashion Week em um
desfile no dia 13 de junho e demandou investimento de R$ 15 milhões
da marca. Com itens de maquiagem e perfumaria, quem assina a
coleção é o maquiador Fernando Torquatto, que é também consultor
da linha Make B, lançada no ano passado.

EMPRESAS

Investimentos públicos e privados e profissionalização são temas do seminário “Atletas de Alto Rendimento”

“Paraumempresa, investirnoatletacustapouco,masdá retornoespetacular”,diz DjanMadruga

Atle
ta

s d
e A

lta
 Com

pe
tiç

ão

w
w

w
.

at
le

ta
sa

lta
co

m
pe

tic
ao

.c
om

.b
r

SEMINÁRIO ATLETAS DE ALTA COMPETIÇÃO

Atle
ta

s de
Alta

Com
pe

tiç
ãoA presença do

público foi campeã.

20 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 8, 9 e 10 de junho, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




