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A crise financeira europeia obri-
gou o governo socialista de Fran-
çois Holland a reduzir investi-
mentos no esporte e estimular 
as organizações do setor esporti-
vo a buscar novas fontes de fi-
nanciamento no setor privado. 
A economia do governo francês 
preocupa o Instituto Nacional 
do Esporte (INSEP, na sigla em 
francês), que é o principal órgão 
do governo francês responsável 
pela preparação dos atletas olím-
picos no país. A instituição te-
me que uma possível redução 
na participação do financiamen-
to esportivo acabe prejudican-
do a qualidade da preparação 
dos atletas para as Olimpíadas 
de 2016, no Rio de Janeiro. 

A Ministra dos Esportes da 
França, Valérie Fourneyron, 
afirma que o corte é de 7%, em 
média, no repasse de recursos 
públicos para as mais federa-
ções esportivas da França que re-
cebem subvenção do governo 
para remunerar os atletas olím-
picos. Na França, os atletas de al-
to rendimento têm direito a 
uma bolsa de € 9 mil por ano — 
€ 750 mensais — para financiar 
o treinamento e podem receber 
mais dependendo do esporte e 
da capacidade da federação es-
portiva de angariar fontes dife-
rentes de recursos no setor pri-
vado. 

Por isso, Valérie explica que o 
corte orçamentário afetou prin-
cipalmente as federações espor-
tivas que são menos dependen-
tes do estado. "Se houve corte 

foram para as federações de es-
porte que tem outras fontes de 
recursos. Isso varia muito. Há fe-
derações de esportes em que a 
nossa contribuição é de apenas 
2 % a 5 % do dinheiro de que 
eles dispõe. Há outras que esse 
percentual chega em 5 0 7 o . No 
caso das federações que depen-
dem muito do dinheiro público 
é claro que nós não vamos cor-
tar" , disse a ministra em um jan-
tar montado apenas para rece-
ber jornalistas brasileiros. 

Ainda assim, a crise e os esfor-
ços de economia do governo 
francês abriram debates sobre o 
modelo de financiamento do es-
porte na França e atingiu o In-
sep que terá que enxugar gastos 
e buscar eficiência. Segundo Va-
lérie, o enxugamento dos repas-

ses públicos para o órgão terá 
que se limitar a reduções de gas-
tos administrativos. "A diretriz 
que demos foi muito clara. Não 
se mexe no financiamento dos 
esportes de alto rendimento", 
afirma. 

Segundo a Ministra dos Espor-
tes, é claro que diante de uma 
crise econômica se faz necessá-
rio que os governos procurem 
novas maneiras de financiamen-
to, ampliando patrocínios e par-
cerias com a iniciativa privada, 
principalmente, o que deve ser 
perseguido pelas entidades para 
compensar os esforços fiscais 
necessários ao combate à crise. 
"Optamos por fazer a concentra-
ção dos esforços este ano no 
qual é pós-olimpíadas e adequa-
do porque é de renovação das 

equipes olímpicas", afirma. 
"Mas isso não quer dizer que a 
nossa política de financiamento 
do esporte irá mudar." 

Segundo o sociólogo Patrick 
Mignon, pesquisador do Insep, 
o sistema francês de financia-
mento esportivo passa por per-
turbações porque algumas fede-
rações francesas ganharam im-
portância na França e no exte-
rior, e agora se pergunta se o or-
çamento público diferenciado 
que financia sustenta basica-
mente sozinho estas federações 
esportivas deve ser bancado 
apenas pelo estado. "A partici-
pação do setor privado não de-
veria ser maior como uma nova 
fonte de receita para essas fede-
rações? É isso que começa a ser 
discutido pelo Estado", diz. • 

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
. 

mailto:rbarata@brasileconomico.com.br
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 mar. 2013, Empresas,  p. 19.




