


NOVAS MARCAS
Uma equipe ousada, determinada, audaciosa, se consolida e, passo a passo, ganha corpo, à base 

de muitas vitórias, conquistas, medalhas e títulos. Formada por atletas de todas as modalidades olímpicas 

e que representam o País nas principais competições esportivas do mundo, essa equipe é o Time Brasil. 

São competidores de alto rendimento, vestidos de verde-e-amarelo, que lutam para levar o nome do 

Brasil ao lugar mais alto do pódio. E que convocam a população em torno da seleção olímpica nacional. 

Para unir ainda mais os atletas em torno do mesmo ideal de vitórias e estreitar os laços com a torcida, 

o Time Brasil teve sua marca relançada em 2014. Um novo emblema passa a figurar nos uniformes dos 

atletas brasileiros que disputarão os principais eventos esportivos do calendário internacional, entre 

eles os Jogos Pan-americanos Toronto 2015 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Além dos tradicionais uni-

formes, a nova marca do Time Brasil estará presente em outros produtos licenciados e comercializados.

Criada originalmente em 2008, a marca do Time Brasil ganhou uma versão renovada, produ-

zida pela equipe de marketing do COB em parceria com diversos designers capitaneados pela Nike,  

fornecedora oficial do material esportivo de nossos atletas. Após muitos estudos e testes, num projeto 

que durou cerca de um ano, a nova marca foi concebida, baseada nos principais atributos do Time 

Brasil: união e conquistas; orgulho de ser brasileiro; garra e determinação; criatividade e diversidade. 

O produto final – a marca – é de fácil assimilação por parte do público, com traços simples, as cores e 

o formato de emblema.



Nas competições em que as missões são organizadas pelo COB, não há modalidade mais impor-

tante, o Time Brasil une todas as modalidades esportivas olímpicas. Ele representa e inspira o País, 

atuando com garra e máximo desempenho, motivado pelo orgulho de vestir a camisa verde-e-amarela. 

A nova marca atua como um suporte visual para o objetivo de transformar o Brasil em uma potência 

olímpica, ajudando na criação de ídolos e aumentando a conscientização de quanto a equipe olímpica 

brasileira se identifica com os valores nacionais. Associada à marca, foi criada uma mascote do Time 

Brasil, ainda a ser lançada oficialmente.



Até os Jogos Olímpicos Rio 2016, o COB convidará 16 personalidades, que se destacam em suas 

áreas de atuação e têm ligação com o esporte, para serem padrinhos e madrinhas do Time Brasil. Os 

primeiros sete nomes foram escolhidos em 2014: o apresentador Luciano Huck, o ator Rodrigo Lombardi, 

o apresentador e ator Otaviano Costa, o cantor Toni Garrido, a empresária Carol Sampaio, a cantora 

Preta Gil e a chef Roberta Sudbrack. 

Os padrinhos convocarão a torcida para apoiar os atletas brasileiros nas principais competições 

internacionais, principalmente através da internet e das redes sociais. Personalidades conhecidas do 

público, eles também divulgarão os resultados dos atletas, a fim de se alcançar um público maior e 

de popularizar não só a marca Time Brasil como os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para tanto, foi lançada 

também a hashtag somos #timebrasil.  

Outra marca relançada em 2014 foi a do COB, agora com mais destaque à bandeira verde-e-

-amarela e aos aros olímpicos. A nova nomenclatura da entidade – Comitê Olímpico do Brasil – foi 

escolhida depois que pesquisas apontaram que o público se identifica mais com a palavra Brasil, um 

procedimento similar ao adotado por outros Comitês Olímpicos Nacionais. 



A homenagem dos Correios serviu de estímulo para que todas as correspondências oficiais e 

apresentações do Comitê Olímpico do Brasil, internas e externas, no ano de 2014, contivessem a iden-

tidade visual do selo COB 100 anos. Alguns dos principais atletas de alto rendimento do País deram 

seus depoimentos, através de um vídeo, parabenizando o COB pelo seu centenário.

Nesses 100 anos de fundação, a história 

do Comitê Olímpico do Brasil se confunde com 

a história do esporte brasileiro. Ao longo das 

edições dos Jogos Olímpicos – a primeira parti-

cipação do Brasil foi em Antuérpia 1920 –, são 

muitos os feitos dos nossos representantes. 

Nossos atletas já conquistaram 108 medalhas 

olímpicas (23 de ouro, 30 de prata e 55 de 

bronze), sendo 17 obtidas em Londres 2012, 

recorde do total de medalhas em uma edição. 

Entre os recordistas estão Robert Scheidt e 

Torben Grael, ambos da Vela, que conquis- 

taram cinco medalhas olímpicas.

O relançamento da marca coincidiu com a comemoração dos 100 anos de fundação do 

Comitê Olímpico do Brasil, completados em 2014. O centenário do COB, o primeiro Comitê Olímpico 

Nacional da América do Sul, é uma data histórica para o esporte nacional. São cem anos que  

marcam a superação e a evolução do esporte olímpico no País, uma história repleta de conquistas 

memoráveis, protagonizadas por nossos atletas, e acompanhada com expectativa e emoção por 

milhões de torcedores, estabelecendo uma intensa relação entre o povo brasileiro e o esporte.  

Uma história que teve início no dia 8 de junho de 1914, quando dirigentes de destaque do Rio de 

Janeiro se reuniram na sede da Federação Brasileira das Sociedades de Remo e, em assembleia, criaram 

o Comitê Olímpico do Brasil, chamado, à época, de Comitê Olímpico Nacional (CON).

Algumas ações foram realizadas em celebração à marcante data. Os Correios, por exemplo,  

lançaram um selo e um carimbo comemorativos em homenagem ao centenário do Comitê Olímpico do 

Brasil, inserindo a instituição na memória da filatelia brasileira e mundial. Já a Casa da Moeda produziu 

uma medalha especial, gravada com a marca comemorativa dos 100 anos do COB. Ações que coroam 

a trajetória e registram, para as futuras gerações, o ano do seu centenário.



Eventos esportivos ocorridos no País, ao longo dos últimos 100 anos, contaram com o fundamental 

papel do COB para suas realizações. Dentre eles, devem ser destacados a ACNO 2000 – XII Assembleia 

Geral dos Comitês Olímpicos Nacionais, que reuniu 200 países no Forte de Copacabana, no Rio de 

Janeiro; os Jogos Sul-americanos Brasil 2002; os Jogos Pan-americanos São Paulo 1963 e Rio 2007; e, 

principalmente, a conquista da sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016, os primeiros a serem realizados na 

América do Sul. Eventos que ajudam a inserir e firmar o nome do Brasil no mapa do esporte mundial.

FATOS E NÚMEROS DOS 100 ANOS DO COB

108 medalhas olímpicas conquistadas 
23 DE OURO

30 DE PRATA

55 DE BRONZE

Modalidades com mais medalhas
JUDÔ (19)

VELA (17)

ATLETISMO (14)

NATAÇÃO (13)

VÔLEI DE PRAIA (11)

VÔLEI (9)

Recorde de medalhas de ouro em uma edição dos Jogos Olímpicos
ATENAS 2004 (5)

Recorde no total de medalhas em uma edição dos Jogos Olímpicos
LONDRES 2012 (17 – SENDO 3 DE OURO, 5 DE PRATA E 9 DE BRONZE)

Recorde no número de atletas
PEQUIM 2008 (277 ATLETAS)

Recorde no número de atletas femininas
PEQUIM 2008 (133)

Recorde no número de modalidades (32)
LONDRES 2012

PEQUIM 2008

Total de atletas brasileiros medalhistas em Jogos Olímpicos
456

Atleta com maior número de participações olímpicas (6)
TORBEN GRAEL (VELA)

HUGO HOYAMA (TÊNIS DE MESA)

RODRIGO PESSOA (HIPISMO)

Atleta feminina com maior número de participações olímpicas (5)
FOFÃO (VÔLEI)

FORMIGA (FUTEBOL)

JAQUELINE MOURÃO (CICLISMO, ESQUI CROSS COUNTRY E BIATLO DE INVERNO)

Maiores medalhistas brasileiros
ROBERT SCHEIDT (5 MEDALHAS - 2 DE OURO, 2 PRATAS E 1 DE BRONZE)

TORBEN GRAEL (5 MEDALHAS - 2 DE OURO, UMA DE PRATA E 2 DE BRONZE)

Atletas bicampeões olímpicos (12)
ADHEMAR FERREIRA DA SILVA (ATLETISMO)

ROBERT SCHEIDT, TORBEN GRAEL E MARCELO FERREIRA (VELA)

GIOVANE, MAURÍCIO, FABI, FABIANA, SHEILA, PAULA PEQUENO, THAISA  E JAQUELINE (VÔLEI)



PRESENTE E FUTURO
O Time Brasil não é uma equipe do presente, nem voltada apenas para 2016. É para sempre, um 

projeto ininterrupto. É ele que representa o País em todos os grandes eventos esportivos do Movimento 

Olímpico. Exemplo disto ocorreu nos Jogos Olímpicos da Juventude, para atletas entre 14 e 18 anos, 

e que tiveram sua segunda edição disputada neste ano de 2014, em Nanquim. Na competição o Time 

Brasil foi muito bem representado por seus 97 atletas, a segunda maior delegação do evento, atrás 

apenas da anfitriã China, com 123. No total, os brasileiros conquistaram 15 medalhas (6 de ouro, 8 de 

prata e 1 de bronze), mais do que o dobro da edição anterior, em Cingapura, quando foram conquis-

tadas sete. Ainda em comparação a Cingapura, além de mais do que dobrar o número de medalhas, 

houve um acréscimo do número de atletas classificados e de modalidades no pódio em Nanquim. Isso 

mostra uma evolução não só quantitativa, como qualitativa, e que há um planejamento de longo  

prazo, visando o futuro.

As medalhas em Nanquim vieram de nove modalidades diferentes – em Cingapura, decorreram 

de seis. Destas, oito são inéditas na história do Brasil nos Jogos da Juventude. Além de repetir o  

desempenho no judô, houve conquistas na ginástica artística, hipismo, natação, taekwondo, tênis, 

tênis de mesa, tiro com arco e vôlei de praia, que passam, agora, a fazer parte do rol das modalidades 

com medalhas na competição. No total, o Brasil participou de 24 das 28 modalidades do programa 

esportivo dos Jogos Olímpicos Nanquim 2014.

Isso é uma prova das metas do Comitê Olímpico do Brasil voltadas para o futuro. É no Time 

Brasil que o COB confia para atingir a ambiciosa meta de seu plano estratégico: colocar o Brasil, em 

2016, no Top Ten, o seleto grupo dos dez primeiros países no quadro de medalhas e, principalmente, 

a partir daí, se manter entre as principais potências esportivas do mundo. Mais importante até do 

que os resultados obtidos em Nanquim foi o surgimento de novos talentos do esporte nacional. E as 

experiências vividas pelos jovens atletas, que ficarão para sempre em suas memórias e carreiras, e que 

servirão como preparação para os eventos que virão pela frente.  

MEDALHISTAS DE NANQUIM 2014
6 DE OURO

Duda e Paty VÔLEI DE PRAIA

Edival Marques TAEKWONDO

Flavia Saraiva NO SOLO / GINÁSTICA ARTÍSTICA

Layana Colman JUDÔ

Matheus Santana 100M LIVRE / NATAÇÃO

Orlando Luz e Marcelo Zormann NAS DUPLAS / TÊNIS

8 DE PRATA

Bianca Rodrigues NA EQUIPE CONTINENTAL / HIPISMO SALTOS

Flavia Saraiva NA TRAVE E NO INDIVIDUAL GERAL / GINÁSTICA ARTÍSTICA

Giovanna Diamante, Luiz Altamir, Matheus Santana 
e Natália de Luccas NO REVEZAMENTO 4X100M LIVRE MISTO / NATAÇÃO

Layana Colman NA EQUIPE MISTA MULTINAÇÕES / JUDÔ

Marcus Vinicius D Álmeida NO RECURVO 60M / TIRO COM ARCO

Matheus Santana NOS 50M LIVRE / NATAÇÃO

Orlando Luz TÊNIS

1 DE BRONZE

Hugo Calderano TÊNIS DE MESA



O fato de conquistar medalhas em modalidades em que não temos um histórico tão grande 

em Jogos Olímpicos demonstra a evolução do esporte olímpico brasileiro como um todo, fruto de 

uma série de ações que estão sendo colocadas em prática pelo COB, em parceria com o Ministério do 

Esporte, as Confederações Brasileiras Olímpicas e outros agentes, no sentido de oferecer mais serviços 

e oportunidades a jovens atletas. Os bons resultados também servem de estímulo para que esses novos 

talentos sigam com sua rotina de treinamentos, fundamental para o desenvolvimento deles próprios, 

contando com o permanente acompanhamento por parte do COB.

Alguns atletas que se destacaram em Nanquim começam a solidificar suas carreiras e a mirar os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Neste caso, estão a ginasta Flávia Saraiva e o nadador Matheus Santana, 

que conquistaram três medalhas – Matheus ainda quebrou o recorde mundial júnior dos 100m livre, 

estabelecendo a quinta melhor marca do ano no mundo, entre jovens e adultos –, e Marcus Vinícius 

D’Almeida, prata no Tiro com Arco, e com bons resultados no ano de 2014 entre os adultos. 

Não só Flávia, Matheus e Marcus devem competir em 2016, mas outros atletas que se destaca-

ram em Nanquim também deverão estar nos Jogos do Rio. No entanto, o principal objetivo do Comitê 

Olímpico do Brasil, em relação à grande parte dos 97 atletas que competiram nos Jogos Olímpicos da 

Juventude, é fazer com que esse contingente se classifique para Tóquio 2020 ou para os Jogos de 2024. 

É importante compreender que cada modalidade tem média de idade e perfil diferentes e, para cada 

uma delas, há um estudo dos cenários interno e externo, com planos a curto, médio ou longo prazo.

A importância que o COB tem dispensado aos jovens atletas pôde ser verificada na preparação 

da delegação brasileira que foi a Nanquim, comparada a de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos. 

Inicialmente, um seminário, ainda no Brasil, foi realizado para transmitir aos atletas e treinadores todos 

os detalhes em relação aos Jogos, incluindo os programas esportivo, educativo e cultural do evento, 

além de palestras e atividades sobre a logística e os serviços oferecidos pelo COB aos atletas, ligados às 

áreas médica, fisioterápica, de ciências do esporte, de credenciamento ou de transporte. Orientações 

sobre doping e uso das redes sociais também foram assuntos abordados.

O seminário contou com palestra do ex-jogador de vôlei Giba, campeão olímpico em Atenas 2004, 

e os atletas já puderam sentir um pouco o clima de competição que estaria por vir, e a responsabilidade 

de representar não só o Time Brasil, mas o País, num grande evento esportivo mundial.

Outra prova da importância dispensada pelo COB aos Jogos Olímpicos da Juventude foi a acli-

matação pela qual passou grande parte da delegação brasileira que representou o País no evento. 

Muitos atletas, antes de desembarcarem em Nanquim, fizeram a preparação final para a competição 

em Tóquio e Macau. Entre os principais objetivos da aclimatação estavam a adaptação ao fuso horário 

e ao clima asiático, a experiência de treinamento internacional, o contato com os serviços oferecidos 

pelo COB ao Time Brasil e a construção do espírito de grupo entre os componentes da delegação.



Em Tóquio, 42 atletas, de sete modalidades (esgrima, ginástica artística, handebol, judô, levan-

tamento de peso, lutas associadas e vôlei de praia), ficaram instalados no Centro de Treinamento do 

Comitê Olímpico Japonês, um dos mais modernos e equipados do mundo. Lá, os brasileiros participaram 

de treinos em conjunto com atletas japoneses e ainda tiveram a oportunidade de visitar as instalações 

que estão sendo preparadas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A estada dos atletas brasileiros no 

Japão se deu graças a um acordo de intercâmbio que existe entre os comitês olímpicos dos dois países.

Já Macau foi base de preparação das equipes de duas das mais tradicionais modalidades olím-

picas: atletismo e natação. No total, 25 atletas treinaram no local, região administrativa especial da 

China e uma das sedes da aclimatação do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Pequim 2008. O restante 

da delegação fez a preparação final em diferentes locais, como os atletas do remo, que estiveram 

pouco antes dos Jogos na Alemanha, os do tiro com arco, na Polônia, e os do basquete, 

em Xangai, além daqueles que partiram diretamente do Brasil para Nanquim.

A boa participação do Time Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude Nanquim 2014 é fruto de 

um trabalho contínuo que vem sendo feito pelo COB no que diz respeito à formação de novos talentos 

e ao desempenho esportivo desses jovens atletas em competições futuras. A área de Performance 

Esportiva do COB desenvolve o Projeto 20/24, que estabelece uma série de ações unificadas visando 

colocar e manter o Brasil entre as principais potências olímpicas do mundo nos Jogos de Tóquio 2020 

e assim por diante. O projeto – que conta com a consultoria da inglesa Sue Campbell, ex-presidente 

da UK Sport, um dos órgãos que dirigem o esporte britânico – promove a integração de todas as áreas 

esportivas do COB para que atuem na direção do desenvolvimento de novos valores e na confirmação 

deles como atletas do alto rendimento. Algumas ações já vêm sendo realizadas nesse sentido, com 

o oferecimento de serviços essenciais para os jovens, como os de fisioterapia e psicologia, viagens 

internacionais para treinamentos e competições ou treinamentos com técnicos contratados pelo COB. 

Um dos pilares na descoberta e no desenvolvimento de novos atletas são os Jogos Escolares 

da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil e considerados o maior evento esportivo  

estudantil do País e celeiro de jovens talentos. Nas duas etapas nacionais realizadas anualmente – 

para as faixas etárias de 12 a 14 e de 15 a 17 anos – o COB faz um mapeamento entre os jovens atletas 

de cada modalidade, similar ao que já vem sendo feito com o alto rendimento, com o intuito de 

entender as necessidades do atleta e de melhorar o seu desempenho. Em 2014, as etapas nacionais 

foram disputadas em Londrina/PR (12 a 14 anos) e João Pessoa/PB (15 a 17 anos) e, como todos os esta-

dos brasileiros são representados, o campo de observação é muito vasto. Quando um jovem atleta é 

identificado, segue para os treinamentos de campo, a fim de se realizar o processo de confirmação.  



Uma etapa dos Jogos Escolares reúne, em média, 4.000 competidores, que disputam modalidades  

coletivas e individuais, como handebol, basquete, vôlei de praia, atletismo e natação. 

As etapas dos Jogos Escolares da Juventude de 2014 foram acompanhadas de perto pelos inte-

grantes do projeto 20/24, principalmente a da faixa etária de 15 a 17 anos. É justamente na faixa dos 

15 aos 20 anos que o atleta toma a sua decisão de se manter no esporte e o COB acompanha de perto 

esse processo, com o encaminhamento de atletas para o alto rendimento. Ao longo dos anos, os Jogos 

Escolares têm revelado grandes talentos do esporte nacional, como as judocas e medalhistas olímpicas 

Sarah Menezes e Mayra Aguiar. 

Em 2014, dos 97 atletas do Time Brasil que competiram nos Jogos Olímpicos da Juventude em 

Nanquim, 54 disputaram a competição estudantil – um número representativo, se levarmos em conta 

que o número de modalidades nos Jogos Escolares é bem menor do que o constante no programa de 

Nanquim. Entre eles, os medalhistas Hugo Calderano (tênis de mesa), Layana Colman (judô), Matheus 

Santana, Luiz Altamir, Giovanna Diamante, Natalia de Luccas (natação) e Duda Lisboa (vôlei de praia). 

A ligação entre os dois eventos é quase umbilical e vários atletas brasileiros que se destacaram em 

Nanquim estiveram, meses depois, em João Pessoa para a disputa dos Jogos Escolares, incluindo a 

campeã olímpica da Juventude Duda Lisboa.

Num trabalho em conjunto com o COB, as confederações brasileiras também vêm utilizando a 

competição como base de monitoramento para detecção de talentos, e não foi diferente em 2014.  

Estiveram em João Pessoa o treinador da seleção brasileira feminina adulta de handebol, o dina-

marquês Morten Soubak, e a treinadora japonesa da seleção brasileira de judô, Yuko Fujii. Basquete, 

lutas associadas e vôlei também estiveram representados por treinadores e gestores das categorias 

de base, que acompanharam as competições na capital paraibana. 

No handebol, algumas atletas foram encaminhadas para o acampamento da seleção brasileira, 

para um período de treinamento e troca de experiências entre 120 jovens das categorias sub-15, sub-17 

e sub-19, que vão formar a base do que serão as futuras seleções. O vôlei também selecionou destaques 

dos Jogos Escolares para um período de treinamento no Centro de Desenvolvimento de Saquarema.

Outro ponto do projeto 20/24, igualmente importante, é a capacitação de treinadores que se 

destacaram durante os Jogos Escolares da Juventude, que também farão atividades de campo para 

trocar suas experiências e absorver informações dos principais treinadores do País. Assim, eles voltam 

para suas cidades com uma bagagem muito maior, e a chance de levar novos conhecimentos para seu 

trabalho na formação de talentos. Com isso, há um constante estímulo ao processo de alto rendimento 

no esporte, com o desenvolvimento do treinador, em sua capacitação e reciclagem. 



A cada ano, os Jogos Escolares da Juventude se firmam não somente como a maior competição 

esportiva estudantil do País, mas também como um grande evento de inserção social do jovem, com 

ricas atividades culturais e educacionais. Nas etapas nacionais, o programa educativo-cultural dos 

Jogos gira sempre em torno de um assunto específico e, em 2014, esse tema foi a Saúde. Com uma 

abordagem clara e apropriada para as faixas etárias, o programa lembrou aos atletas a importância dos 

cuidados com a saúde e o quanto isso é fundamental para o rendimento esportivo de cada um. Entre 

os assuntos abordados, estiveram a alimentação, os perigos do doping e a prevenção de lesões, com 

instruções sobre a forma correta de aquecimento e alongamento, antes e depois da prática esportiva, 

e a importância da higiene bucal.  

No Centro de Convivência do evento, ponto de encontro dos competidores, onde funciona o 

restaurante e a biblioteca, os atletas tiveram a oportunidade de conhecer com mais profundidade 

quais os cuidados que devem tomar para se levar uma vida esportiva saudável, com informações, por 

exemplo, sobre os valores nutricionais dos alimentos. Na etapa de João Pessoa, os estudantes assis-

tiram ainda a uma palestra da sexóloga Laura Muller. Em um bate-papo bastante animado, com mais 

de uma hora de duração, os jovens de 15 a 17 anos puderam tirar todas as suas dúvidas referentes ao 

assunto, principalmente a relação do sexo com as atividades esportivas.

Outro ponto de destaque no Centro de Convivência foi o bom número de atividades com ênfase 

nas culturas locais. Como os Jogos Escolares englobam estudantes dos 26 estados brasileiros, mais o 

Distrito Federal, é importante o contato de todos com culturas regionais diversas, tendo em vista os 

inúmeros tipos de manifestações que ocorrem no País. Em meio às atividades culturais, escolas locais 

– de Londrina e João Pessoa – foram convidadas a visitar o Centro de Convivência e a conhecer melhor 

o que são os Jogos Escolares, a dimensão do evento e sobre o Movimento Olímpico.



Referência internacional e uma das cinco principais competições do gênero no mundo, os Jogos 

Escolares da Juventude receberam, mais uma vez, observadores internacionais de vários países do 

mundo, como Bahrein, Butão, Chipre, Macedônia, Costa Rica e Trinidad e Tobago, entre outros, que 

acompanharam todos os detalhes da organização para tirar proveito das melhores práticas e iniciativas.

Os Jogos, como tradicionalmente ocorre, valeram-se mais uma vez de seu Programa de 

Embaixadores, com a presença de grandes nomes do esporte brasileiro. O objetivo do programa é 

contribuir para a formação dos alunos/atletas dentro e fora da competição, através de palestras,  

atividades culturais, comparecimento ao local da competição da respectiva modalidade. Em 2014, en-

tre outros nomes, transmitiram um pouco de suas experiências os campeões olímpicos Sarah Menezes 

(judô) e Ricardo Santos (vôlei de praia), e Vanderlei Cordeiro de Lima (maratona), bronze em Atenas 

2004 e ganhador da medalha Pierre de Coubertin, destinada àqueles que demonstram elevado grau 

de esportividade e espírito olímpico.

SEGUNDO ANO  
DO CICLO OLÍMPICO

Paralelamente à descoberta de novos talentos e projetos para o futuro, o Time Brasil segue sua 

preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Neste segundo ano do ciclo olímpico, em consonância 

com o Planejamento Estratégico do Comitê Olímpico do Brasil de figurar o País entre as dez equipes 

com mais medalhas nos próximos Jogos, a equipe verde-e-amarela somou 24 conquistas, entre pódios 

em campeonatos mundiais ou competições equivalentes e posições nos rankings mundiais de diversas 

modalidades. Para efeitos de comparação, em 2010, segundo ano de preparação no ciclo olímpico para 

os Jogos de Londres, o Brasil obteve 15 conquistas, sendo oito pódios e sete posições entre os três melhores 

do mundo. O estudo do Comitê Olímpico do Brasil leva em consideração apenas as provas olímpicas.

Os resultados comprovam a evolução do Time Brasil, já verificada no primeiro ano do ciclo olímpico. 

 Em 2013, o Brasil registrou 27 conquistas, enquanto que, em 2009, haviam sido nove. É importante 

frisar, antes de tudo, que essa comparação 

é feita de forma criteriosa, considerando o 

calendário de competições dentro do ciclo 

olímpico. Portanto, no ciclo atual, assim 

como se deve comparar 2013 com 2009, 

o mesmo deve ser feito com 2014 e 2010, 

2015 e 2011, 2016 e 2012, já que os anos pa-

res e ímpares têm calendários diferentes. 

Por isso, é bom ressaltar que não deve ha-

ver comparações de 2014 com 2013, cujos 

calendários e número de competições são 

diferentes e não permitem uma mesma 

base de análise.



Além dos bons resultados em 2014, o Time Brasil obteve importantes conquistas em novas  

modalidades, como luta e tiro com arco. De acordo com a projeção visando aos Jogos Olímpicos Rio 

2016, este é um dado relevante, pois o aumento do leque de modalidades no pódio demonstra a  

pulverização de medalhas que se quer atingir.

Campeonatos Mundiais 

Ranking Mundial/Circuito Mundial

 Muitos resultados obtidos pelo Time Brasil contribuíram para a classificação de atletas ou equi-

pes para os Jogos Pan-americanos Toronto 2015. Até o fim do ano, o País já havia garantido cerca de 

400 atletas – ou vagas – nos Jogos, em 47 modalidades. Vale ressaltar que os Jogos Pan-americanos 

de Toronto serão o último grande evento multiesportivo antes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Time 

Brasil estará representado por sua força máxima na maioria das modalidades, desde que a convocação 

de atletas não se choque com as prioridades de cada esporte em relação ao calendário de preparação 

para os Jogos do Rio.

A primeira competição multiesportiva do Time Brasil no ciclo olímpico foram os X Jogos Sul-

americanos Santiago 2014, que são parte da caminhada rumo a 2016. A jovem delegação brasileira 

que foi ao Chile contou com a presença de atletas experientes, como os campeões olímpicos Emanuel 

(vôlei de praia) e Arthur Zanetti (ginástica artística). O principal objetivo do Comitê Olímpico do Brasil 

em Santiago foi classificar o maior número possível de modalidades para os Jogos Pan-americanos 

Toronto 2015, dar continuidade ao processo de preparação da equipe para 2016, proporcionar experi-

ência a vários atletas que estão vivenciando pela primeira vez o ambiente olímpico e consolidar jovens 

potenciais atletas com resultados expressivos nos últimos anos, como Marcus Vinícius D’Almeida (tiro 

com arco), Matheus Santana (natação), Felipe Wu (tiro esportivo), Anderson Henrique  e Hugo Souza 

(atletismo), João Victor Marcari Oliva (hipismo adestramento) e Flavio Cipriano (ciclismo).

ATLETA  MODALIDADE PROVA / CATEGORIA OURO PRATA BRONZE

Clélia Marques da Costa BOXE 51KG     1

Arthur Zanetti GINÁSTICA ARTÍSTICA ARGOLAS  1  

Diego Hypolito GINÁSTICA ARTÍSTICA SOLO      1

Rafael Silva JUDÔ   ACIMA 100KG   1

Erika Miranda JUDÔ 52KG     1

Mayra Aguiar JUDÔ 78KG   1   

Maria Suellen Altman JUDÔ   ACIMA 78KG  1  

Aline Silva Ferreira LUTA LIVRE 75KG  1  

Marcus Vinicius D’Almeida TIRO C/ ARCO RECURVO INDIVIDUAL  1  

Martine Grael/Kahena Kunze VELA    49ERFX 1   

Equipe masculina VÔLEI CAMPEONATO  1  

Equipe feminina VÔLEI CAMPEONATO   1

TOTAL   2 5 5

ATLETA  MODALIDADE PROVA / CATEGORIA 1º 2º 3º

Fabiana Murer ATLETISMO SALTO COM VARA 1   

Cesar Cielo NATAÇÃO 50M LIVRE  1  

Bruno Fratus NATAÇÃO 50M LIVRE   1

Patrick Lourenço BOXE ATE 49KG  1  

Robson Conceição BOXE ATE 60KG 1   

Everton Lopes BOXE ATE 64KG  1  

Ana Marcela Cunha MARATONA AQUÁTICA 10KM 1   

Poliana Okimoto* MARATONA AQUÁTICA 10KM   1  

Alan do Carmo MARATONA AQUÁTICA 10KM 1   

Bruno e Alison VÔLEI DE PRAIA DUPLA   1

Maria Elisa e Juliana VÔLEI DE PRAIA DUPLA 1   

Agatha e Bárbara Seixas VÔLEI DE PRAIA DUPLA  1  

TOTAL     5 5 2



O desempenho brasileiro ratificou o excelente nível de preparação dos atletas nessa caminhada 

para os Jogos Olímpicos. Com um total de 255 medalhas, sendo 109 de ouro,  68 de prata e 78 de bron-

ze, o Brasil conquistou a primeira posição no quadro de medalhas entre os 14 países que integram a 

Organização Desportiva Sul-americana – Odesur. A segunda colocada foi a Colômbia, com um total 

de 166 medalhas (52 de ouro, 50 de prata e 64 de bronze) e, em terceiro, ficou a Argentina, com 159 

(47 de ouro, 56 de prata e 56 de bronze). Dentre as conquistas de medalhas, destaque para as modali-

dades que se classificaram para Toronto: boliche (dupla masculina), handebol  (feminino e masculino), 

hipismo adestramento (equipe), hipismo saltos (equipe), karatê (categorias +84Kg mas / +60Kg mas 

/ +68Kg fem / até 55Kg fem), luta livre feminina (categorias até 69Kg / até 75Kg), pentatlo moderno 

(feminino e masculino) e rugby 7 (feminino).

De forma a adequar cada vez mais o programa dos Jogos Sul-americanos ao dos Jogos Olímpicos, 

em Santiago houve um menor número de provas não olímpicas em disputa e, consequentemente, me-

nor distribuição de medalhas. Essa adequação favorece uma análise mais realista do estágio olímpico 

dos países participantes e, nesse aspecto, o resultado do Time Brasil demonstrou que o trabalho dos 

últimos quatro anos tem correspondido ao planejamento feito para o Rio 2016. 

A competição marcou também algumas inovações do COB para os Jogos Sul-americanos, com a 

oferta de serviços diferenciados, como a aplicação, pela primeira vez, de ferramentas das Ciências do 

Esporte em uma delegação desse evento, como o controle bioquímico de atletas, videoanálises e tele-

medicina. O excelente resultado em Santiago mostra a evolução dos esportes olímpicos no Brasil nos 

últimos anos, fruto de muitas ações, como o planejamento nos investimentos, o foco nos atletas, a con-

tratação de treinadores de ponta – brasileiros e estrangeiros –, o crescente trabalho das Confederações 

Brasileiras Olímpicas, os investimentos diretos do COB na preparação de atletas e equipes, e a maior 

participação do Ministério do Esporte, das Forças Armadas, de clubes e patrocinadores. 

DESENVOLVIMENTO  
DE NOSSOS TREINADORES

A contratação pelo Comitê Olímpico do Brasil de treinadores de ponta tem contribuído de 

forma significativa para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no País, como provam os 

bons resultados do Time Brasil nos últimos anos. A presença desses técnicos – em sua grande maioria 

estrangeiros e donos de currículos invejáveis – é parte da estratégia de elevar o esporte nacional e 

tornar o Brasil uma potência olímpica. No entanto, para que o País não apenas alcance este patamar, 

mas mantenha-se nele, é necessário também o investimento em nossos treinadores, para que eles 

se tornem, assim como os estrangeiros que hoje trabalham no Time Brasil, grandes especialistas e 

vitoriosos em suas respectivas modalidades. Ciente disso, o COB tem se dedicado com afinco à qualifi-

cação de técnicos brasileiros, através de sua Academia Brasileira de Treinadores. A ABT é um curso de  

capacitação promovido pelo Instituto Olímpico Brasileiro – departamento de educação do COB para o 

esporte olímpico – com o objetivo de complementar, por meio de atividades educacionais, a formação 

profissional de treinadores do esporte de alto rendimento e do esporte de base, de forma a contribuir 

para a conquista de resultados no esporte olímpico. Todos os participantes da ABT são profissionais de 

Educação Física, devidamente registrados no Conselho Federal de Educação Física (Confef) e, prefe-

rencialmente, filiados à Confederação Brasileira da respectiva modalidade. Para ingressar na ABT, os 

treinadores passam por um processo seletivo e o curso é inteiramente financiado pelo COB, através 

de bolsas concedidas aos treinadores.



Em 2014, após dois anos de muito estudo e dedicação, 85 treinadores (28 do atletismo, 26 da 

ginástica artística e 31 da natação) concluíram a primeira turma da ABT e receberam seus certifi-

cados. Alguns dos principais profissionais do País nestas modalidades participaram da turma inaugural 

do curso, entre eles Marcos Goto, treinador do ginasta campeão olímpico Arthur Zanetti; Leonardo 

Finco, coordenador da Confederação Brasileira de Ginástica e ex-treinador do atleta olímpico Mosiah 

Rodrigues; Fernando Vanzella, ex-treinador dos nadadores Thiago Pereira e Joanna Maranhão; e 

Arilson Silva, ex-treinador do finalista olímpico Bruno Fratus e do medalhista mundial Felipe França. 

Para concluir o curso, os treinadores passaram por uma verdadeira maratona de dois anos de intensas 

atividades. No total, foram 750 horas de aula, que incluíram oito módulos presenciais e outros três à 

distância, voltados para duas áreas: desenvolvimento esportivo e aperfeiçoamento esportivo.

A programação incluiu ainda três módulos de estágio prático, com treinadores nacionais e 

estrangeiros de referência. No total, 19 treinadores renomados internacionalmente vieram ao Brasil 

e transmitiram seus conhecimentos para os alunos da ABT, que tiveram uma excelente oportunidade 

para troca de experiências e informações com especialistas de diferentes escolas e nacionalidades. 

No atletismo, o COB trouxe vários especialistas em provas específicas, como os 

americanos Harry Marra, treinador do decatleta campeão olímpico Ashton Eaton, 

Jeremy Fischer, treinador de Will Claye, duas vezes medalhista olímpico, e Kyle 

Grossart, treinador do velocista campeão mundial Chris Carter; o cubano Justo 

Navarro, treinador da arremessadora campeã olímpica Yumileidi Cumbá; e o rus-

so Evgeniy Zagorulto, treinador de Anna Chicherova, medalha de ouro no salto 

em altura nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e bronze em Pequim 2008, 

de Ivan Ukhov, ouro no salto em altura nos Jogos Olímpicos de Londres 

2012, e de Andrey Silnov, ouro na mesma prova nos Jogos Olímpicos de 

Pequim, quatro anos antes. 

Na ginástica artística, os alunos tiveram a oportunidade de 

ouvir dois técnicos de renome mundial, com atuações como treina-

dores das seleções russa e brasileira: a ucraniana Irina Ilyashenko e 

o russo Oleg Ostapenko. Ilyashenko tem no currículo um ouro e 

uma prata em Campeonatos Mundiais, com Daiane dos Santos 

e Daniele Hypolito, respectivamente, enquanto Ostapenko 

já conquistou seis medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, 

com as ucranianas Tatyana Lyssenko, Natalya Kalinina, 

Tatyana Gutsu e Lilia Podkopaeva. 

Já para o estágio de natação, a ABT trouxe o 

técnico húngaro Csaba Sós, referência mundial na 

modalidade e treinador de mais de cem campeões 

nacionais húngaros de diferentes categorias, en-

tre eles Béla Szabados, campeão mundial nos 

100m e 200m livre, e o americano Richard 

Shoulberg, treinador-chefe da equipe de 

natação dos Estados Unidos nos Jogos 

Pan-americanos Guadalajara 2011.



MAIS PRÓXIMO DA POPULAÇÃO
Uma das metas do planejamento estratégico do COB é a aproximação da entidade com a  

população. Dentre as muitas ações que visam esse estreitamento, há o COB nas Ruas, programa que 

tem por objetivo divulgar as modalidades olímpicas e estimular o crescimento da prática esportiva 

no Brasil. Em 2014, o programa visitou nove cidades, das cinco regiões do País, com clínicas de várias 

modalidades esportivas, palestras de atletas olímpicos ou pan-americanos e distribuição de brindes. 

Como previsto, o COB nas Ruas foi realizado em praças com grande circulação de público, a fim de 

mobilizar a comunidade. Com a aproximação dos Jogos Olímpicos Rio 2016, os participantes puderam 

descobrir uma série de novas modalidades para as quais podem torcer ou, melhor ainda, praticar. 

Por exemplo, Manaus, capital do estado do Amazonas, primeira parada do COB nas Ruas 

de 2014, recebeu clínicas de lutas associadas, tênis de mesa e vôlei de praia, envolvendo a  

população com a prática orientada desses esportes. O convidado especial do evento foi o judoca 

Rafael Silva, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Londres 2012, na categoria acima de 100 kg.  

Além de Manaus, durante o ano, o COB nas Ruas passou também por Cascavel (PR), Rio Branco (AC), 

Fortaleza (CE), Teresina (PI), Uberlândia (MG), Sobral (CE), Cuiabá (MT) e Bento Gonçalves (RS).

Uma das formas de o COB estreitar os laços com a população está em promover os ideais do 

Olimpismo. Para difundir melhor essa filosofia de vida, que defende a formação de uma consciência 

pacifista, democrática, humanitária, cultural e ecológica por meio da prática esportiva, a entidade 

apresentou em 2014 a última etapa da exposição Jogos Olímpicos: Esporte, Cultura e Arte. Depois de 

passar por São Paulo e Rio de Janeiro, no ano anterior, a etapa final ocorreu em Brasília, entre os dias 

1º de abril e 11 de maio, no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República. Na capital do País, a 

exposição – cujo tema girava em torno da trajetória dos Jogos Olímpicos da Era Moderna – recebeu 

um total de 56.172 visitantes. A mostra reuniu cerca de 300 peças, entre itens do acervo do Museu 

Olímpico, do Comitê Olímpico Internacional, e objetos cedidos por atletas brasileiros.    

Todo e qualquer programa desenvolvido no Comitê Olímpico do Brasil é criteriosamente orçado, 

com base na sua arrecadação, e submetido à chancela da Diretoria Financeira. A área é responsável por 

conduzir, de forma transparente e de acordo com as normas vigentes, a aplicação dos recursos da 

entidade. Funcionando de forma integrada a outros setores do COB e em sintonia com as demandas das 

Confederações Brasileiras Olímpicas, a área financeira consegue gerenciar, e ao mesmo tempo controlar, 

o fluxo de caixa que tem como objetivo final o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no país.

COB nas Ruas 2014

Manaus - AM  10 DE ABRIL

Cascavel - PR  25 DE ABRIL

Rio Branco - AC  8 DE MAIO

Fortaleza - CE  30 DE MAIO

Teresina - PI  17 DE JULHO

Uberlândia - MG  25 DE JULHO

Sobral - CE  28 DE AGOSTO

Cuiabá - MT  11 DE SETEMBRO

Bento Gonçalves - RS  25 DE SETEMBRO



R$ 7.847.422,08

R$ 15.694.843,75

R$ 133.406.170,34

Como demonstrado em gráficos e quadros 

publicados regularmente, no ano de 2014, por 

intermédio da Lei Agnelo/Piva, o COB arreca-

dou R$ 218.547.421,65. Desse total arrecadado, 

a entidade destinou R$ 21.854.742,57 (10%) 

ao desporto escolar, R$ 10.927.371,20 (5%) ao 

desporto universitário e R$ 185.765.307,88 

(85%) às entidades dirigentes do esporte – 

COB e Confederações. Deste último montante, 

foram aplicados R$166.040.919,83, dos quais 

R$139.680.350,55 direcionados diretamente ao 

desenvolvimento do esporte.

É sempre bom deixar claro que os recursos 

recebidos pelo COB, por intermédio da lei, e 

suas respectivas aplicações são permanente-

mente fiscalizados pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) e pela Controladoria Geral da União 

(CGU). A entidade também possibilita ao TCU 

e ao Ministério do Esporte todas as etapas de 

prestação de contas, e tem suas contas audita-

das uma vez por anos por uma auditoria externa 

independente, realizada por empresas líderes 

do segmento no mercado. 

R$ 8.296.911,02 

R$ 16.593.821 ,97 

R$ 141.047.483,88 

Distribuição da arrecadação da Lei Agnelo/Piva

2%
da arrecadação

bruta das  
loterias federais

R$ 9.198.133,76

R$  18.396.267,41 

R$ 156.368.269,92 

R$ 10.927.371,20 

R$ 21.854.742,57 

R$ 185.765.307,88 

85% 
Comitê Olímpico

Brasileiro

 15% 
Comitê  

Paralímpico
Brasileiro

10% Desporto Escolar

5% Desporto Universitário

85% COB/Confederações



PREMIANDO NOSSOS ATLETAS
Evento tradicional, o Prêmio Brasil Olímpico, 

em sua 16ª edição, encerrou o calendário oficial do 

COB, com a consagração dos melhores espor- 

tistas do País no ano de 2014, no geral e em cada 

modalidade. De volta ao Rio de Janeiro e ao 

Theatro Municipal – em 2013, em homenagem 

aos 50 anos dos Jogos Pan-americanos São Paulo 

1963, o evento ocorreu na capital paulistana –, 

o PBO, como é carinhosamente conhecido no 

meio esportivo, foi marcado por momentos de 

muita emoção e algumas novidades. Uma delas, 

a de que atletas que competem em duplas pas-

sam agora a concorrer aos principais prêmios 

de forma conjunta, não mais individualmente.



E justamente o prêmio máximo de Melhores Atletas do Ano, na categoria feminina, saiu para 

a dupla Martine Grael e Kahena Kunze, da vela. Disputando a classe 49er FX, a dupla foi campeã nas 

etapas de Hyeres e Palma de Mallorca da Copa do Mundo, no Evento Teste dos Jogos Rio 2016 e na 

Semana Olímpica de Garda, na Itália. Mais do que isso, as atletas conquistaram o ouro no Campeonato 

Mundial de Vela, na Espanha, e encerraram o ano eleitas como as melhores velejadoras do mundo 

pela Federação Internacional.

Já entre os homens, o prêmio de Melhor Atleta do Ano foi para o ginasta Arthur Zanetti. O atual 

campeão olímpico das argolas conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial, em Nanning, 

na China, e ainda a medalha de ouro no Meeting Internacional de Santos, na Copa do Mundo, em 

Anadia, Portugal, nos Jogos Sul-americanos, em Santiago, e no Pan-americano da modalidade, no 

Canadá. É a segunda vez que Zanetti é eleito o melhor do ano, já que ganhara o prêmio em 2012, ano 

em que conquistou o ouro olímpico.

Escolhidos por um colégio eleitoral formado por especialistas do esporte, Arthur Zanetti, Martine 

Grael e Kahena Kunze tiveram concorrentes de peso na disputa pelo troféu: Ana Marcela Cunha (mara-

tona aquática) e Mayra Aguiar (judô), no feminino; Marcus Vinicius D´Almeida (tiro com arco) e Tiago 

Splitter (basquete), no masculino. 

A maior novidade da tradicional festa de 

gala do esporte brasileiro, porém, foi a implan-

tação do troféu de Atleta da Torcida. Para o prê-

mio, o COB selecionou atletas ou duplas que 

marcaram o esporte brasileiro em 2014, seja 

por sua performance, exemplo de superação, 

conquista inédita ou por suas atitudes e con-

dutas. A definição do vencedor foi feita pelo 

público, que votou através do Facebook e do 

Twitter. A escolhida foi a ginasta Flávia Saraiva, 

que brilhou nos Jogos Olímpicos da Juventude, 

em Nanquim, e recebeu 23% do total de votos, 

provando que, além de talento, tem imenso  

carisma. Assim como os melhores atletas do ano, 

no geral, Flávia recebeu, além do troféu, um 

prêmio de R$ 30 mil.

Um dos momentos mais emocionantes do 

Prêmio Brasil Olímpico 2014 foi a entrega do 

prêmio Atleta da Torcida. O anúncio da vitória 

de Flávia Saraiva foi feito pela ex-ginasta Lais 

Souza, de volta ao Brasil após quase um ano de 

tratamento de lesão na coluna em Miami, nos 

Estados Unidos. Lais foi aplaudida de pé por  

todos os presentes ao Municipal. 

Além de Flávia, concorreram ao Atleta da 

Torcida Cesar Cielo (natação), Diego Hypolito 

(ginástica artística), Isaquias Queiroz (canoagem 

velocidade), Marcus Vinícius D’Almeida (tiro com 

arco), Matheus Santana (natação), Tiago Splitter 

(basquete), Aline Ferreira (luta), Larissa e Talita 

(vôlei de praia), Martine Grael e Kahena Kunze 

(vela), Mayra Aguiar (judô) e Sheilla Castro (vôlei).



Os melhores de 2014 
em cada modalidade

ATLETISMO Fabiana Murer

BADMINTON Lohaynny Vicente

BASQUETE Tiago Splitter

BOXE Robson Conceição

CANOAGEM SLALOM Ana Sátila

CANOAGEM VELOCIDADE Isaquias Queiróz

CICLISMO BMX  Renato Rezende

CICLISMO ESTRADA Rafael Andriato

CICLISMO MOUNTAIN BIKE Henrique Avancini

CICLISMO PISTA Flavio Cipriano

DESPORTOS NA NEVE Isabel Clark

DESPORTOS NO GELO Isadora Williams

ESGRIMA Renzo Agresta

FUTEBOL Neymar Junior

GINÁSTICA ARTÍSTICA Arthur Zanetti

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM Camila Lopes Gomes

GINÁSTICA RÍTMICA Angélica Kvieczynski

GOLFE Rafael Becker

HANDEBOL Eduarda Amorim

HIPISMO ADESTRAMENTO João Victor Oliva

HIPISMO CCE Márcio Jorge Carvalho

HIPISMO SALTOS Álvaro Affonso de Miranda Neto (Doda)

HÓQUEI SOBRE GRAMA Bruno Mendonça

JUDÔ Mayra Aguiar

LEVANTAMENTO DE PESO Fernando Reis

LUTAS Aline da Silva Ferreira

MARATONA AQUÁTICA Ana Marcela Cunha

NADO SINCRONIZADO Giovana Stephan

NATAÇÃO Matheus Santana

PENTATLO MODERNO Yane Marques

POLO AQUÁTICO Felipe Perrone

REMO Fabiana Beltrame

RUGBY Julia Sardá

SALTOS ORNAMENTAIS Cesar Castro

TAEKWONDO Edival Marques (Netinho)

TÊNIS Marcelo Melo e Bruno Soares

TÊNIS DE MESA Hugo Calderano

TIRO COM ARCO Marcus Vinícius D Álmeida

TIRO ESPORTIVO Rodrigo Bastos

TRIATLO Pâmela Oliveira

VELA Martine Grael e Kahena Kunze

VÔLEI Fabiana Claudino

VÔLEI DE PRAIA Juliana e Maria Elisa

Além dos Atletas do Ano e do Atleta da Torcida, os destaques de 2014 em cada uma das 43  

modalidades também receberam seus troféus na festa do COB. O evento também prestou um tributo 

especial aos medalhistas nos Jogos Olímpicos da Juventude Nanquim 2014 e homenageou o marato-

nista Vanderlei Cordeiro de Lima com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, por representar os valores 

éticos, esportivos e morais que marcaram a trajetória de Adhemar. Também receberam prêmios os 

melhores treinadores do ano, Morten Soubak (handebol) e Jesus Morlán (canoagem velocidade), e os 

melhores atletas dos Jogos Escolares da Juventude.



REALIZAÇÃO
Comitê Olímpico do Brasil

Departamento Cultural/Publicações

PRESIDENTE
Carlos Arthur Nuzman

DIRETORA CULTURAL

Christiane Paquelet

SUPERVISORA DE PUBLICAÇÕES
Carolina Araujo

REDAÇÃO

Pedro Gonzaga

PROJETO GRÁFICO
Redondo Estratégia + Design

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
ALEXANDRE CASTELLO BRANCO/COB P.16

BRUNO MIANI/INOVAFOTO/COB P.22

CHICO VALDINER/COB P.30

GASPAR NÓBREGA/INOVAFOTO/COB P.2; 23

HEITOR VILELA/COB P.6; 11; 29

ISMAR INGBER/COB P.4

RICARDO BUFOLIN/COB P.27; 28

WANDER ROBERTO/INOVAFOTO/COB P.12; 15; 18; 21; 24; 34; 35; 36

WILLIAM LUCAS/INOVAFOTO/COB P.20



www.cob.org.br


