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país, berço da Revolução Industrial, na 
engenharia de materiais. 

Em Londres, o Brasil ficou atrás de 
países semelhantes em PIB, população 
ou tamanho da delegação. Há uma ex-
plicação cultural para isso: esportes 
populares entre os brasileiros, como 
futebol, vôlei e basquete, são pouco va-
lorizados ou distribuem poucas meda-
lhas nas Olimpíadas. Mesmo assim, é 
possível melhorar o desempenho do 
país, seguindo exemplos de delegações 
que evoluíram no quadro de medalhas. 
Eis um roteiro que podemos seguir: 

CRIAR CENTROS DE EXCELÊNCIA 
Terceiro colocado no quadro de me-

dalhas de Londres, o Reino 
Unido criou, desde 2002, 
15 centros de alta perfor-
mance. Eles concentram o 
que o país produz de mais 
avançado em medicina, 
nutrição, fisioterapia, psi-
cologia e biometria, para 
transformar bons atletas 
em campeões olímpicos. 
Por semana, 250 profissio-
nais atendem 1.500 atletas. 
Entre os medalhistas da 
equipe britânica em Lon-
dres, 88% estiveram num 
desses centros, nos últimos 

seis meses. Uma das finalidades dos cen-
tros é prestar apoio à recuperação física 
dos atletas. A três meses dos Jogos, a gi-
nasta Beth Tweddle sofreu uma lesão no 
joelho. Recuperou-se a tempo e conquis-
tou o bronze. Em janeiro, o triatleta Alis-
tair Brownlee sofreu uma ruptura no 
tendão de aquiles. Voltou e ganhou ouro. 
Os centros de alta performance duo tam-
bém apoio aos treinadores dos esportis-
tas. "Durante os Jogos, mais de 20 analis-
tas assistiram a cerca de 2 mil horas de 
vídeo a fim de apontar falhas e propor 
soluções", afirma Rebecca Roberts, porta-
voz da coordenação dos centros. 

O Comitê Olímpico americano tem 
três centros esportivos de excelência. • 

Marcelo Moura e Rodrigo Turrer 

Nos Jogos Olímpicos de Londres, 
o Brasil liderou pela primeira 
vez o quadro geral de medalhas. 

Durou apenas uma hora, no terceiro dia 
de competição, graças ao ouro de Sarah 
Menezes e ao bronze de Felipe Kitadai, 
ambos no judô. Mas os dias passaram, e 
o Brasil voltou a seu lugar cativo, no meio 
da tabela. Terminou em 22e lugar, com 
17 medalhas - atrás de países menores e 
mais pobres, como o Cazaquistão, e ape-
nas uma posição melhor que nos Jogos 
de Pequim, em 2008. O resultado é de-
cepcionante para um país que aumentou 
seu investimento nos atletas em 528% e 
se prepara para sediar a próxima Olim-
píada, no Rio de Janeiro. "Precisamos e 
podemos melhorar mui-
to", afirmou o ministro 
do Esporte, Aldo Rebello. 
Ele prometeu um novo 
plano para fazer do Bra-
sil uma das dez maiores 
potências do esporte, em 
2016. "Queremos elevar 
o número de medalhas", 
disse a presidente, Dilma 
Rousseff. 

Mas como? 
Não há uma receita 

única de sucesso para as 
Olimpíadas. A conquista 
de medalhas costuma ser 
reflexo de características únicas de um 
país. Ao longo da história, a Jamaica, 18° 
no ranking de Londres, conquistou 60 
de seus 61 pódios no atletismo - 59 me-
dalhas foram obtidas por velocistas, re-
sultado de uma aptidão natural dos ja-
maicanos para as corridas de tiro curto. 
Depois de amargar o 36a lugar na Olim-
píada de Atlanta, em 1996, o Reino Uni-
do saltou para a terceira posição do 
ranking em Londres, graças a seu bom 
desempenho nos "esportes sentados", 
como remo, ciclismo, vela e canoagem. 
Em Londres, os britânicos obtiveram 
46% de suas medalhas nesses esportes, 
em que os atletas mane jam equipa-
mentos. É um reflexo da excelência do 
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O principal deles fica em Colorado 
Springs, no Estado do Colorado. Foi 
construído 1.800 metros acima do nivel 
do mar. A altitude favorece a produção 
de glóbulos vermelhos no sangue e me-
lhora o transporte de oxigênio no corpo 
dos atletas. No Brasil, a formação é pre-
cária até para atletas favoritos em suas 
especialidades. "Um mês antes da Olim-
píada, o ginasta Arthur Zanetti não ti-
nha a sua disposição argolas idênticas 
às usadas no torneio", diz Marco Anto-
nio Bortoleto, pesquisador de ginástica 
artística e professor da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 

SIMPLIFICAR O 
FINANCIAMENTO DOS ATLETAS 

Desde 1997, o Reino Unido delega a 
aplicação do dinheiro no esporte a um 
órgão independente. "A incrível perfor-
mance do Reino Unido não teve nada a 
ver com sorte", diz Nigel Walker, diretor 
nacional da agência nacional de espor-
tes. "Foi resultado de um sistema de 
preparação de elite." No Brasil, o di-
nheiro público chega aos atletas por 
caminhos tortuosos. O Ministério do 
Esporte repassa dinheiro às federações 
esportivas, empresas privadas patroci-
nam atletas incentivadas por leis de re-
núncia fiscal e empresas estatais apoiam 
determinados esportistas. "O repasse de 
verbas é demorado e a fiscalização con-
fusa", afirma Turíbio Leite de Barros 
Neto, fisiologista e professor da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

COIBIR O TURISMO OLÍMPICO 
Não foram poucos os atletas brasi-

leiros que disseram estar em Londres 
sem ambição de medalha, satisfeitos em 
ganhar experiência. No Reino Unido, o 
"turismo olímpico" é coibido. "Existem 
metas de desempenho", diz o economis-
ta Stefan Szymanski, doutor em gestão 
esportiva da Universidade de Michigan. 
"Os medalhistas ganham um bônus, e 
quem falha perde a verba pública." A 
regra é polêmica. O corte do incentivo 
público ameaça a carreira de esportistas 
que, após uma atuação ruim, poderiam 
voltar a brilhar na Olimpíada seguinte. 
"De fato, alguns atletas são sacrifica-
dos", diz Szymanski. "Mas, coletivamen-
te, o resultado compensa, à medida que 
cada atleta se sente mais cobrado." • A ut
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MELHORAR A BUSCA DE ATLETAS 
Depois de fracassar nos logos de 

Atlanta, em 1996, quando não ganhou 
nenhuma medalha, a Colômbia criou 
um programa para encontrar talentos 
nas escolas e nos clubes. O resultado 
apareceu em Londres. As crianças des-
cobertas e desenvolvidas nos últimos 16 
anos tornaram-se a maior delegação da 
história da Colômbia, com 104 atletas. 
O país conquistou 11 medalhas, tanto 
quanto havia obtido em todas as Olim-
píadas anteriores. 

APRENDER COM QUEM SABE 
Importar estrelas estrangeiras serve 

para incentivar os jovens e amadurecer 
a formação dos atletas. O Brasil obteve 
sucesso ao importar um treinador ucra-
niano para a ginástica artística feminina 
(Oleg Ostapenko), outro para o salto 
com vara (Vitaly Petrov) e um argenti-
no (Rubem Magnano) para o basquete 
masculino. Deverá fazer muito mais nos 
Jogos do Rio de Janeiro. Como país sede, 
o Brasil terá vaga em todas as categorias. 
No Pan-Americano do Rio, em 2007, o 
Brasil improvisou - e protagonizou ve-
xames históricos, como perder para a 
Argentina no hóquei sobre grama, por 
21 a 0. Também é importante buscar 
intercâmbio no exterior, como fizeram 
os nadadores Gustavo Borges e Cesar 
Cielo. "Não adianta o atleta passar o ci-
clo olímpico lutando contra seus vizi-
nhos sul-americanos", afirma Magic 
Paula, ex-jogadora de basquete e funda-
dora do Instituto Passe de Mágica. 

VALORIZAR O 
ESPORTE NA ESCOLA 

Nos Estados Unidos, o estudante não 
é obrigado a escolher entre esporte e 
estudo. Pelo contrário, uma carreira 
ajuda a outra. Universidades dão bolsa 
de estudos a atletas talentosos e ofere-
cem estrutura de treinamento capaz de 
formar campeões olímpicos, sem o in-
termédio de clubes ou centros de trei-
namento do governo. Um exemplo é a 
Universidade da Califórnia, Los Angeles 
(Ucla). Em 2012, ex-alunos seus ganha-
ram 12 medalhas - que se somam às 
mais de 200 já conquistadas pela uni-
versidade. Quinta colocada no quadro 
de medalhas em Londres, a Coréia do 
Sul começa a reproduzir o modelo ame-

GARIMPANDO OURO 
llya ilin, do Cazaquistão, 
ouro em levantamento 
de peso. Investir em 
esportes que distribuem 
muitas medalhas é um 
atalho para o sucesso 

ricano, ao reservar 3% das vagas em 
suas escolas para atletas. 

PRIVILEGIAR ESPORTES 
QUE RENDEM MAIS MEDALHAS 

O Cazaquistão chegou ao 12a lugar, 
em Londres, com uma campanha prag-
mática. Investiu em modalidades como 
levantamento de peso e boxe - esportes 
com equipamento barato e que, em 
Londres, distribuíram 97 medalhas. A 
delegação, de apenas 115 atletas, ga-
nhou 13 medalhas - sete de ouro. "É 
um exemplo a ser seguido", diz Marcus 
Vinícius Freire, superintendente do Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB). Cate-
gorias mais nobres da Olimpíada, atle-
tismo e natação distribuem 245 
medalhas. Competindo numa categoria 
farta em premiação, o nadador ameri-
cano Michael Phelps tornou-se o maior 

Foto: Mike Hewitt/Getty Images 

vencedor da história, com 22 medalhas 
em quatro Jogos. Fosse ele jogador de 
handebol, teria no máximo quatro ou-
ros. "Ao investir em esportes sem chan-
ce de vitória e em esportes coletivos, 
que requerem treinamento de uma 
equipe inteira para apenas uma meda-
lha, o Brasil dilui seus investimentos", 
afirma Simon Shibli, estatístico espe-
cializado em esportes da Universidade 
Sheffield Hallam. 

A melhora do desempenho olímpico 
deve ser também consequência de uma 
política de longo prazo, que busca in-
cutir nos cidadãos a cultura esportiva, 
que não se limita à busca de medalhas 
e valoriza a saúde, a disciplina e a ética. 
Há casos de países como a Alemanha 
Oriental, no passado, e a China, no pre-
sente, que se transformaram em máqui-
nas de medalhas, transformando atletas 
em meros outdoors a serviço da propa-
ganda de um regime político. Essa não 
deve ser uma meta do Brasil. O prag-
matismo em excesso na busca por me-
dalhas contraria os ideais olímpicos e 
os próprios interesses do país. • 

Com Felipe Pontes, de Londres 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 744,  p. 68-72, 20 ago. 2012.




