
A pós o bom desempenho nos 

Jogos de Londres, quando o 

Brasil atingiu a 16ª coloca

ção geral no ranking olím

pico - melhorando a posição al

cançada em Pequim (18 a), o Bra

sil in ic iou um novo patamar es

portivo. O apoio aos atletas para 

as Olimpíadas de 2016 aumentou, 

a começar pelo investimento ex

tra de 1 bilhão de reais no ciclo 

ol ímpico. A quantia se soma ao 

aporte já previsto de 1,5 bilhão de 

reais para o esporte de alto ren

dimento no mesmo período, ante 

os 790 milhões de reais investidos 

nos quatro anos preparatórios para 

as Olimpíadas na Inglaterra. 
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O objetivo é fazer com que o 

Brasil termine os Jogos de 2016 

entre as dez potências o l ímp i 

cas. Em outras palavras: o Comitê 

Ol ímpico Brasileiro (COB) tem 

uma meta: conquistar 30 meda

lhas, contra as 1 7 de 2012, e subir 

ao pódio em, pelo menos, 13 mo

dalidades diferentes. Esses núme

ros, se concretizados ou não, irão 

delinear os investimentos e estra

tégias futuras. 

Do 1 bilhão investido, 690 mi

lhões de reais serão em apoio ao 

atleta e 310 milhões para construir, 

reformar e equipar os 22 centros 

de treinamento. Neste âmbito está 

o Plano Brasil Medalhas 2016, que 

institui o Programa Pódio, tradu

zido em Bolsa-Técnico, Bolsa-Atleta 

e, agora, o Bolsa-Pódio, voltado a 

atletas de modalidades individuais 

que estejam entre os 20 melhores 

do ranking mundial de suas cate

gorias. O valor da bolsa pode che

gar a 15 mil reais por mês, renovado 

a cada ano. Para o Bolsa-Técnico, 

o valor pago é de até 10 mil reais 

mensais. Cada atleta pode solicitar 

verba de até 20 mil reais para com

pra de equipamentos e participação 

em competições. As equipes multi

disciplinares recebem até 5 mil reais 

por mês por integrante. Um terço 
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do montante destinado ao Programa 

Brasil Medalhas 2016 vem das em

presas estatais. Os dois terços res

tantes do investimento vêm do Or

çamento Geral da União. 

"Temos que ter foco em algu

mas modalidades para dar um 

norte de como poderemos inves

tir. Nosso desafio é mudar o con

texto do esporte e que as meda

lhas sejam o resultado f inal . O 

objetivo é tornar e manter o País 

como potência olímpica", afirma 

Maria Silvia Bastos, presidente 

da Empresa Olímpica Municipal. 

Segundo ela, além de manter o 

apoio aos esportes que normal

mente trazem medalhas, como 

vela, judô e vôlei , outras moda

lidades nas quais há possib i l i 

dade de pódio em curto espaço 

de tempo estão recebendo apoio. 

Atletas com potencial estão sendo 

acompanhados atentamente, com 

metas estipuladas. 

No úl t imo cic lo o l ímpico, o 

Brasil chegou a contar com 35 téc

nicos estrangeiros nas diversas mo

dalidades. Agora, o País já tem 41 

treinadores de fora em 23 modali

dades. A tendência é esse suporte 

do exterior aumentar ainda mais. 

Segundo Marcus Vinícius Freire, su

perintendente executivo de espor

tes do COB, a intenção é fazer com 

que o esporte nacional dê um salto 

de qualidade. "O COB está desen

volvendo um trabalho de identifica

ção de carências em algumas mo

dalidades e novos nomes virão para 

ajudar o Brasil a alcançar sua meta 

nos Jogos de 2016", frisa. 
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Text Box
Fonte: Lide, São Paulo, ano 8, n. 41, p. 110-112, 2013. 




