
RELAÇÕES ENTRE RECURSOS FINANCEIROS E
DESEMPENHO DE CONFEDERAÇÕES OLÍMPICAS

BRASILEIRAS A PARTIR DA ANÁLISE DE NÚMERO DE
MEDALHAS.

Palavras-Chave: Jogos Olímpicos, Leis de Incentivo, Esporte.

Autores/as:
Ana Luísa Orsi P. Santos - Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA-UNICAMP)

Profº Dr. Evandro Cassiano de Lázari -  Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA-UNICAMP)

1.INTRODUÇÃO
A Gestão do Esporte consiste na aplicação de diversos conhecimentos oriundos

da Ciências do Esporte e da Administração, visando o gerenciamento de atividades de

instituições esportivas, e atualmente, passa por um período de afirmação no Brasil

(Mazzei & Rocco Júnior, 2017).

Nos últimos anos o Brasil passou pela realização de diversos Megaeventos

esportivos, em especial as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016, fazendo com que

tivesse estruturação estratégica para o rendimento das Confederações, aumentando

muito o investimento para o esporte de alto rendimento (MAZZEI et al., 2014).

O período pós Constituição, em 1988, foi marcado pela valorização do esporte no

país, pois passou a ser um direito de todo o cidadão brasileiro, sendo de grande

importância para as Políticas Públicas para o Esporte, que alavancaram oportunidades

da prática para a população (BUENO, 2008).

A Lei Agnelo Piva nº 10.264/2001, foi aprovada em em junho de 2001, sendo

bastante comemorada pela comunidade esportiva, possuído com objetivo de: fomento

esportivo, desenvolvimento e manutenção do desporto, formação de recursos

humanos, preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas e suas

participações em eventos desportivos (BRASIL, 2001; COB, 2004).
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Para exemplificar, entre 2005 a 2008, o COB recebeu R$389,7 milhões, sendo

R$314,9 milhões da Lei Agnelo Piva, R$26,1 milhões pela Lei nº 11.438/2006 (Lei de

incentivo ao esporte), R$46,1 milhões de repasse governamental a instituições sem fins

lucrativos e R$3,6 milhões de patrocinadores e apoiadores de empresas de capital

público (ALMEIDA, 2010). Ainda em 2008, as Confederações eram separadas em

blocos e entre eles podiam receber entre 2% ou mais de 5% de todo o repasse da Lei

Agnelo Piva. Porém, em 2009, o COB instituiu algumas regras para que essa diferença

de repasse entre as Confederações fosse diminuída. (COB, 2006, 2007, 2008).

O repasse monetário do COB para as Confederações Olímpicas segue o critério

de meritocracia para cada organização, onde, para receber melhores recursos

financeiros deve-se atingir as exigências pré determinadas. Como em 2014, que foi

levado em consideração: I-planejamento anual; II-resultados esportivos dos anos

anteriores; III-perspectivas de resultados para a próxima Olimpíada de 2016; IV-a

posição de cada modalidade no ranking mundial; V-quantidade de medalhas Olímpicas;

VI-análise da sua gestão (GLOBO ESPORTE, 2013 apud MAZZEI et al., 2014).

Diante disso, o trabalho a seguir busca investigar sobre o financiamento feito para

Confederações Olímpicas Brasileiras (CBF, CBV, CBJ, CBVela, CBDA), fazendo uma

análise entre os recursos disponibilizados e o desempenho dessas equipes. Essa

análise irá se fundamentar quantitativamente, a partir das conquistas de medalhas

dessas Confederações durante as Olimpíadas de 2008, 2012 e 2016 e pelas receitas

anuais, disponíveis nos relatórios financeiros de cada Confederação, buscando concluir

se o financiamento das modalidades, seja pelo setor público ou privado, favorece o

rendimento dos atletas aumentando o número de medalhas conquistadas dessas

modalidades.

2. MÉTODOS
Definiu-se as Confederações Olímpicas seguindo o padrão de: I- ter participado

das Olimpíadas nos anos de 2008, 2012 e 2016 e II- ter conquistado pelo menos uma

medalha em cada uma dessas Olimpíadas. Essas Confederações são; I- CBF

(Confederação Brasileira de Futebol), II- CBV (Confederação Brasileira de Vôlei),

III- CBJ (Confederação Brasileira de Judô), IV- CBVela (Confederação Brasileira de

Vela, V- CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

Para concluir se essas Confederações possuíam o padrão para prosseguir com

a análise, I- foi acessado o site oficial do Comitê Olímpico Brasileiro
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https://www.cob.org.br/pt/cob/time-brasil/brasil-nos-jogos/participacoes, que indica as

medalhas obtidas nas competições determinadas, II- analisou-se os relatórios

financeiros anuais das Confederações selecionadas, realizando a coleta de dados e III-

organou-se as receitas anuais em planilhas.

Posteriormente, será realizada a comparação dos resultados entre as

Confederações para concluir se a disponibilidade de recursos financeiros está

associada ou não ao rendimento esportivo das modalidades.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos dados disponibilizados pelo site oficial do Comitê

Olímpico Brasileiro, obteve-se a quantidade de medalhas conquistadas pelas

Confederações nas Olímpiadas dos anos de 2008, 2012 e 2016, dessa forma, pôde-se

construir a seguinte quadro, levando em consideração as Confederações que

conquistaram ao menos uma medalha nas últimas Olimpíadas, podendo analisar e

comparar o desempenho dessas Confederações.

QUADRO 1

MEDALHAS CBF CBV CBJ CBVela CBDA

2008 2 4 3 2 2

2012 1 4 4 1 2

2016 1 3 3 1 1
Fonte: Autor, 2022

Além das medalhas, também coletou-se as receitas anuais de cada Confederação

conforme a disponibilidade dos relatórios financeiros presente nos sites oficiais,

obtendo os seguintes resultados em reais:

QUADRO 2

CBF CBV CBJ CBVela CBDA

2009 - - 13.218.019,00 - -

2010 - - 16.796.655,00 - -

2011 - 78.514.387,00 37.292.669,00 - -

2012 360.131,00 107.643.549,00 29.074.657,00 - 28.111.230,00

2013 436.467,00 128.759.427,00 50.012.199,00 1.240.532,92 40.081.819,00

2014 519.103,00 104.294.022,00 38.445.944,00 6.774.838,37 37.620.575,00
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2015 518.874,00 107.301.017,00 29.400.244,18 7.426.354,43 44.340.006,00

2016 597.678,00 129.495.440,00 32.687.337,29 7.060.938,99 40.312.171,28

2017 544.472,00 84.919.948,00 26.541.074,04 11.843.095,00 14.534.412,00

2018 616.921,00 87.299.099,00 19.984.832,20 6.919.449,00 11.843.101,00

2019 901.931,00 89.448.353,00 24.764.610,03 4.871.570,00 6.799.281,00

2020 661.093,00 52.983.504,00 14.717.773,01 2.318.704,00 3.651.024,00
Fonte: Autor, 2022

Como cada Confederação disponibilizou seus relatórios financeiros a partir de

uma data, temos uma análise global dos valores das receitas anuais de cada uma,

também podendo variar em valores líquidos ou brutos, conforme o relatório financeiro

de cada uma. Com esses valores podemos demonstrar os recursos disponíveis para

investir nas modalidades referentes a Confederação.

CONCLUSÕES

Analisando os dados apresentados, pode-se notar que houve diminuição nas

conquistas de medalhas das Confederações (CBF, CBV, CBJ, CBVela, CBDA) nas Olimpíadas

analisadas (2008, 2012 e 2016) mesmo existindo o aumento da receita disponível. Porém, nos

últimos 2 anos (2019 e 2020), as Confederações analisadas reduziram significativamente sua

arrecadação anual.

Segundo Veerle De Bosscher, Simon Shibli et al (2021), nas Olimpíadas de Tóquio

houve um aumento na quantidade total de medalhas conquistadas pelo Brasil, porém sem o

aumento da quantidade de medalhas de Ouro. Também mostram que o Brasil é o segundo

País com o custo mais alto por medalha, ficando apenas atrás da Finlândia, com custo médio

de 17 milhões de Euros, sendo o Brasil com 26.970.980 Euros. Além disso, afirmam que o

desempenho não é totalmente proporcional ao investimento realizado.

Dessa forma, pode-se concluir que apenas recursos financeiros não são suficientes

para a conquista de medalhas nas Olimpíadas, possuindo outros fatores que podem impactar

essa conquista, como o rendimento de atletas de outros países e a Gestão do Esporte

alinhada com o rendimento esportivo.
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