Rio 2016

Dos 19 pódios em que o Brasil esteve, 17 contaram com presença
de atletas oriundos de clubes
Jogos Olímpicos Rio 2016 reforça a importância dos clubes na formação de
atletas

A mais recente edição das Olimpíadas, encerradas neste domingo, reafirmaram
a relevância dos clubes esportivos na formação da delegação olímpica brasileira.
O resultado foi que, entre os 19 pódios em que o Brasil esteve presente, em 17
seus atletas passaram por clubes esportivos formadores de atletas – o que
representa um percentual de 89% entre os medalhistas. Os dados são da
Confederação Brasileira de Clubes – CBCf.
Segundo este levantamento, dos 465 atletas que integraram a delegação
brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 390 foram formados em clubes
esportivos – o que representa 84% de esportistas formados por clubes. Isso
porque, diferentemente do que acontece em países como Estados Unidos, em que
a formação de atletas ocorre ou se inicia nas escolas, no Brasil são os clubes
esportivos os responsáveis por desenvolver e revelar talentos nas mais diversas
modalidades esportivas. Como as escolas não possuem infraestrutura adequada
à prática esportiva, é no clube que o atleta encontra a maior e mais completa
estrutura física esportiva do País.
“Considerados a célula principal do esporte brasileiro, os clubes promovem desde
a iniciação esportiva até o aperfeiçoamento dos atletas, sendo hoje o maior
celeiro para as entidades administrativas de esportes que compõe suas seleções”,
afirmou o presidente da CBCf, Jair Alfredo Pereira.
A delegação brasileira amplia seu número de atletas enviados aos jogos olímpicos
a cada edição. Dos jogos de Pequim, em 2008, até a mais recente edição, o
crescimento no número de representantes brasileiros é de 67,87%. Veja outros
números importantes.

Em Pequim (2008), o número de atletas foi de 277 e 77% vieram de clubes
Já em Londres (2012), levamos 259 atletas e, deste número, 87% eram de
clubes

Na Rio 2016, o número de atletas saltou para 465, sendo 84% oriundos de
clubes

Sobre o trabalho da CBCf – O gráfico acima demonstra a importância do
investimento na formação de atletas, trabalho que a CBCf vem desenvolvendo
consistentemente desde que a regulamentação da Nova Lei Pelé, que incluiu a

CBCf como beneficiária de 0,5% do total da arrecadação dos concursos de
prognósticos federais e colocou a entidade como responsável na gestão e repasse
destes recursos para fins de formação de atletas olímpicos e paraolímpicos nos
clubes esportivos brasileiros.
Tal normativa representou a maior conquista da história do segmento clubístico,
definindo em lei para que estes recursos tenham como destino único e exclusivo a
formação de atletas olímpicos e paraolímpicos, aqui entendidas todas as
categorias abaixo da principal, além de inserir e reconhecer a CBCf no Sistema
Nacional do Desporto, passando a representar seu subsistema: os clubes
esportivos formadores de atletas.
Com estes recursos, estes celeiros de talentos investem na aquisição de materiais
e equipamentos esportivos, participação de seus atletas em competições ou na
viabilização de equipe técnica multidisciplinar para qualificar cada vez mais a
formação esportiva.
Para receber os recursos públicos destinados à CBCf, os clubes filiados devem
cumprir integralmente às exigências da Nova Lei Pelé, iniciando pela adequação
de seus estatutos, e entre outras questões, estar em dia com os tributos públicos e
ter atuação comprovada na formação de atletas. Os clubes enviam seus projetos
e estes são avaliados de acordo com os critérios de cada Edital (chamada pública)
e classificados por uma comissão técnica especializada. Esta dinâmica garante a
democracia e transparência no processo.
Próximos Passos - A CBCf já está trabalhando no próximo Ciclo Olímpico por
meio de seu Plano Estratégico, embasado no diálogo com os clubes e suas
respectivas necessidades. Essa estratégia favorece o planejamento dos clubes e
por consequência, qualifica a formação dos atletas durante todo o Ciclo
Olímpico.
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