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RESUMO

O FINANCIAMENTO PÚBLICO DO RUGBY BRASILEIRO: UM MAPEAMENTO 

ENTRE A RELAÇÃO MINISTÉRIO DOS ESPORTES E CBRU

Esta pesquisade caráter documentaltem por objetivo analisar quais as formas 

de financiamento público adotadas pela Confederação Brasileira de Rugby(CBRu), 

principalmente para a preparação do esporte nos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro. Com a formação da CBRu em 2010, novas políticas de desenvolvimento 

foram tomadas, entre elas o financiamento público,através da “Lei Pelé”, “Lei de 

incentivo ao esporte”, “Lei Agnelo/Piva” e do “Programa Bolsa Atleta”. Com esse 

amparo estatal e uma forte política de desenvolvimento para o esporte, o Rugby 

nacional tem uma expectativa de sucesso.

Palavras chaves: Rugby; Financiamento Esportivo; CBRu.
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1. INTRODUÇÃO

No ano de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, acontecerão os Jogos 

Olímpicos. O Brasil, como o país sede, tem vaga garantida em todas as modalidades 

e, por este motivo, surge à preocupação da preparação de esportes que não são 

muito populares no país, dentre eles pode-se se citar o Rugby.

Para um esporte tornar-se Olímpico, segundo as normas do Comitê Olímpico 

lnternacional(COI)deve ser administrado por uma Federação Internacional que 

garante que as atividades do esporte e seguir os ideais da Carta Olímpica(COI, 

2012).É necessário ter praticantes masculinos em no mínimo 75 países e 4 

continentes; e no feminino 30 países e 3 continentes. Para a inclusão de um novo 

esporte no quadro de modalidades Olímpicas é necessário que outra modalidade 

seja retirada. O COI respeita um limite de aproximadamente 10.500 atletas por 

edição devido ao impacto gerado na cidade-sede (FELIZOLA, 2012).

Além de ter essa popularidade, segundo Felizola (2012), os esportes estão 

sujeitos aos critérios políticos adotados pelo COI:

• Adoção do Código Mundial Antidoping;

• Número de participações olímpicas da modalidade, e quantos países já 

figuraram no Top 16 dos últimos quatro rankings mundiais ou 

campeonatos mundiais;

• Quantidade de federações nacionais filiadas e participação delas em 

campeonatos continentais;

• Porcentagem de ingressos vendidos nas últimas três edições 

Olímpicas ou competições mundiais;

• Público que compareceu aos últimos quatro campeonatos mundiais;

• Interesse da mídia;

• Data de criação do site oficial da federação internacional e número de 

visitantes;

• Impacto da modalidade no meio ambiente e existência de um programa 

ambiental;

• Existência de programas de desenvolvimento nos cinco continentes;



• Custos de infraestrutura necessária para acompetição e os treinos;

• Custos dos equipamentos, da tecnologia, da segurança e da produção 

televisiva necessária.

No quesito popularidade, o Rugby tem se destacado. Na Copa do Mundo, em 

2011, na Nova Zelândia, a audiência acumulada chegou a quase 4 bilhões de 

espectadores durante todo o período de competição, ficando atrás em popularidade 

apenas dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. Além de ter a 

transmissão para a televisão, de suas partidas, em 3D. (FERNANDES, 2011).

O Rugby, que já esteve presente nos jogos de Paris em 1900, em Londres 

1908, Antuérpia 1920 e em Paris 1924,voltará a fazer parte do quadro de 

modalidades olímpicas no Rio de Janeiro 2016, juntamente com o Golfe, outro 

esporte que também voltará. O Rugby e o Golfe ocuparão os lugares doSoftbol e do 

Basebol.

Nesta próxima edição, o Rugbyserá disputado na modalidade Sevens. 

Formato no qual a partida tem 14 minutos de duração (dois tempos de sete minutos) 

e com apenas sete jogadores titulares, podendo ser realizado várias partidas 

durante o mesmo dia, diferente do Rugby Union (XV), onde é praticado durante 80 

minutos (dois tempos de 40 minutos) e com quinze jogadores titulares1.

No Brasil, a prática do esportetornou-se um pouco menos improvisada a partir 

de 1995, após o reconhecimento do esporte pela International Rugby Board (IRB), 

entidade reguladora do Rugby mundial. (RIO2016, 2012).

Com algumas mudanças na Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), 

novas políticas foram tomadas para fomentar o desenvolvimento do esporte no país. 

Desta forma, o propósito desta pesquisa documental foi o de analisar quais as 

formas de financiamento público adotadas pelaConfederação Brasileira de Rugby, 

principalmente para a preparação do esportenos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro.Esta pesquisa documental, contará com a análise de documentos oficiais do 

Ministério do Esporte, do COB e do COI, da CBRu.

1 O formato Seven foi adotado devido à diversos fatores, entre eles a diminuição do desgaste físico 
dos atletas durante as partidas e principalmente melhor visibilidade midiática, facilitando a exibição de 
partidas na televisão.



Para termos uma contextualização do tema.no primeiro capítulo, foi feito uma 

revisão de literatura a respeito da história do Rugby brasileiro, relatando como foi o 

surgimento do esporte no país e seus principais fatos. Posteriormente será 

apresentada a Confederação Brasileira de Rugby, entidade reguladora do esporte 

no país, e o formato em que está configurada na atualidade.

Os capítulos seguintes abordam a relação entre o Ministério do Esporte (ME) 

e CBRu, através dos programas de incentivo aos atletas (Bolsa Atleta) tratando de 

dados atualizados, de quantos atletas são contemplados e qual a relação do projeto 

com as modalidades do Rugby no país.

Outra relação entre ME e Confederação Brasileira de Rugbysão os projetos 

de dedução fiscal (Lei de incentivo ao esporte). Tratando-se de uma análise dos 

projetos aprovados e o repasse de verbas.

Por fim, dá-se a relação entre Ministério do Esporte com o Comitê Olímpico 

Brasileiro e CBRu através da “Lei Agnelo/Piva”, lei a qual regulamenta o repasse de 

verbas oriundas do montante arrecadado pela Loteria Federal para o COB e 

confederações. Com esta relação, a entidade reguladora do Rugby nacional 

apresentasua visão e missão sobre o esporte e um plano de metas para atingir sua

missão.



2.1 O Rugby no Brasil e a Confederação Brasileira de Rugby2

Segundo dados da CBRu (2012) a seleção brasileira de Rugby masculina 

adulta ocupa a 27a posição no ranking da InternationaIRugbyBoard (IRB) -  melhor 

posição na história. A seleção feminina por sua vez, foi a 10a colocada no 

Campeonato Mundial de Dubai-EAU, em 2009, sendo reconhecida como a melhor 

equipe da América Latina. Contudo, a história do Rugbybrasileiro sempre teve traços 

de amadorismo.

Carneiro (2009) e Cenamo (2010) apontam que o esporte foi trazido ao Brasil 

por imigrantes europeus, principalmente ingleses, no final do século XIX, juntamente 

com outros esportes como o futebol, o críquete e o hóquei. Na busca por espaços 

para a prática, os imigrantes fundaram os primeiros clubes esportivos brasileiros.

Outra forma da entrada do esporte no país, segundoargumenta Nogueira 

(2007),foi através dos marinheiros mercantes e funcionários de empresas britânicas 

com sedes no Brasil que, em seus momentos de lazer, jogavam partidas de Rugby. 

As importantes cidades portuárias de Santos e do Rio de Janeiro, segundo aponta o 

autor, foram, na virada do século XIX para o XX, as que maisinfluenciaram na 

inserção do esporte no Brasil.

Cenamo (2010) salienta que o rugby brasileiro seguia em ascensão até a 

Segunda Guerra Mundial, onde os praticantes do esporte, em sua maioria, eram 

imigrantes e descendentes de europeus. Com a grande guerra,muitos destes jovens 

tiveram que se alistar para servir os exércitos de seus países. Com isso, os 

campeonatos foram suspensos e muitos atletas acabaram por não retornar ao Brasil. 

O autor aponta que, nas décadas seguintes, o Rugby brasileiro começou sua 

reestruturação com novos adeptos, incluindo franceses, sul-americanos e até 

japoneses.'

Em 1963, a União de Rugby Brasil (URB) é criada. Entidade que viria a se 

tornar a atual Confederação Brasileira de Rugby.Ainda segundo Cenamo (2010), a 

URB, percebendo que o Rugby brasileiro estava com sérias dificuldades para 

renovar sua base, buscou fomentar a prática do esporte escolar e universitário. A 

partir dessa época, os principais colégios paulistas passaram a ter times de Rugby.

2 O objetivo deste estudo não é uma pesquisa histórica e, tratando-se somente de uma 
contextualização ao tema da pesquisa, esse capítulo será baseadoem uma breve revisão de 
literatura.



Em 1972, com o reconhecimento do Conselho Nacional de Desportos (CND), 

a URB passa a se chamar Associação Brasileira de Rugby (ABR). No final da 

década, um acidente sério com um atleta em uma partida escolar obriga a 

Associação Brasileira de Rugby a mudar diversas regras, visando à segurança dos 

atletas e, consequentemente, diminuindo a prática nas escolas e universidades. Na 

década de 1980, o Rugby, principalmenteopaulistano, sofreu várias divisões e 

começa a perder força. Porém, essas separações ajudaram a difundir o esporte por 

diversos estados brasileiros.

Em Janeiro de 1983, o Rugby ganhou apoio da mídia, devido ao surgimento 

de um time de Rugby dentro do São Paulo Futebol Clube, chegando a ter a primeira 

partida televisionada no paísem 1o de abril de 1984, com transmissão da Rede 

Bandeirantes de Televisão. O jogo foi antes de uma partida de futebol entre São 

Paulo e Bahia pelo campeonato brasileiro. Porém, por razões políticas existentesno 

clube, em 1988 esse time foi desmanchado (CENAMO, 2010;SERRA, 2009).

Cenamo (2010) lembra que, em 1994, a ABR passou por uma séria crise 

financeira, que apenas foi solucionada com o auxilio dos clubes tradicionais, os 

quais ajudaram a reerguer a instituição.Em 1995, o Rugby torna-se oficialmente um 

esporteprofissional, porém mantendo fortes traços de amadorismo.

Com a oficialização do esporte, o Brasil participaria, pela primeira vez, de uma 

eliminatória para a Copa do Mundo, em 1996, com o empenho de todos os 

jogadores que arcaram com os custos da competição.A seleção não conseguiu 

qualificar-se para a Copa do Mundo, entretanto, essa inserção no cenário 

internacional fez com que a IRB passasse a reconhecer o país como um possível 

polo de desenvolvimento do esporte.3Com isso, a entidade máxima,a partir do ano 

2000,passa a relacionar-se com a ARB, aumentando o investimento financeiro no 

rugby brasileiro.No início de 2010, a Associação Brasileira de Rugby muda seu 

nome para Confederação Brasileira de Rugby. A alteração aconteceu para adequar 

a entidade à estrutura administrativa esportiva do Brasil, facilitar o apoio por parte do 

COB e para fomentar a formação de novas federações estaduais. (CENAMO, 2010).

3 O Brasil, como um país continental em sua extensão e com aproximadamente 190 milhões de 
habitantes, exerce certa influência para com outros países, inclusive culturalmente. Caso o Rugby se 
tornasse um esporte popular no Brasil, certamente cresceria de modo exponencial, aumentando o 
interesse de investidores, expectadores, estrutura e, consequentemente, o lucro.



Com a sua fundação em 2010, a CBRuainda se encontra em mudanças, tanto 

em estrutura quanto de forma administrativa. Atualmente, adota uma estrutura 

empresarial, valendo-se da Lei Pelé4, a qual regulamenta a gestão do desporto 

profissional, dando como suporte para as confederações 12 princípios: 

soberania,autonomia, democratização, liberdade, direito social, diferenciação, 

identidadenacional, educação, qualidade, descentralização, segurança e eficiência. 

Para as Confederações, o que a lei cobra em troca é a transparência financeira e 

administrativa;a moralidade na gestão desportiva;a responsabilidade social de seus 

dirigentes;o tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; ea 

participação na organização desportiva do País (ALMEIDA, 2010).

Em outras palavras, a Lei Pelé busca oficializar as entidades reguladoras 

esportivas nacionais. Fazendo com que as confederações passem a ter um caráter 

empresarial e saiam do amadorismo, descentralizando as formas de financiamento, 

procurando gerar uma independência financeira maior entre o Estado e as 

confederações. Estas entidades, tendo mais autonomia, poderiam criar políticas de 

desenvolvimento específicas para a sua modalidade.

Com a Confederação Brasileira de Rugby não foi diferente e sua forma de 

administração alterou-se. Atualmente, a CBRuapresenta-se no seguinte formato:

4 Lei Pelé: (lei n° 9.615/1998), criada durante o governo deFernando Henrique Cardoso, é conhecida 
assim porque o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento (Pelé) era o então 
ministroextraordinário do esporte desde 1995 (ALMEIDA, 2010).



Organograma Operacional CBRu

Figurai: Organograma Operacional CBRu (CBRu, 2013).
Fonte: http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/ORGANOGRAMA_CBRu%20v1 .pdf

Os atuais responsáveis pela CBRu são o presidente Sami Arap Sobrinho e o 

viceWerner GrauNeto. O presidentetem Graduação em Direito, pela Faculdade 

Paulista de Direito da PUC-SP (1987); Certificação pelo Programoflnstruction for 

Lawyers (PIL), pela Harvard Law School] Master ofComparativeJurisprudence (MCJ) 

pela New York UniversitySchoolof Law (1991); é presidente da CBRu desde 2010, 

sendo reeleito em 2012.0 vice-presidente, por sua vez, também é graduado em 

direito, porém, pela Universidade de São Paulo; Especializado em direito na 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; Mestrado -  Direito 

Internacional Ambiental, na Universidade de São Paulo; Doutorado -  

EnvironmentalTaxLawpe\a Universidade de São Paulo. Ambos são ex-jogadores de 

Rugby.

A presidência coordena três frentes de trabalho:

http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/ORGANOGRAMA_CBRu%20v1


• Diretoria Técnica, responsável pelodesenvolvimento das seleções 

masculina e feminina de Sevens e XV e pela base;

• Diretoria de Arbitragem, responsável pelo desenvolvimento da 

arbitragem brasileira;

• Gestão de Projetos, a qual é responsável pela Gestão de Marketing; 

Gestão de Torneios e Eventos; Coordenação 

Administrativo/Financeiro; e pelo setor de Compras e Prestação de 

Contas.

Em relação à Diretoria Técnica, existem subdivisões responsáveis por 

modalidades diferentes:

• Gestão de Seleção 15’ Masculina;

• Gestão de Seleção 7’ Masculina;

• Gestão de Seleção Feminina;

• Gestão de Categoria de Base;

• Gestão de Desenvolvimento.

O responsável pelas Gestões de Seleção de 15’ e 7’ Masculina é

VirgílioFranceschi Neto. Ele é bacharel em Relações Internacionais e Mestre em 

Gestão do Esporte. Atua com gestão e marketing esportivo; é comentarista e 

colunista em vários blogs importantes do país, ligados ao esporte.

O responsável pela Gestão da Seleção Feminina é o português, radicado no 

Brasil há muitos anos.JoãoMiguel Nogueira, que há muitos anos serve à seleção 

brasileira. Na Gestão de Categoria de Base, quem responde é João Pedro Azevedo 

de SousaUva, também português, o qualcomo atleta, atualmente representa o Clube 

Bandeirantes, em São Paulo. Formado na UniversidadRamonLull 

FacultatComunicacio, em Barcelona,com Pós-Graduação em Marketing e 

Publicidade - Produção no campo audiovisual em 2004-2005.

Atualmente, o prédio administrativo da CBRué alugado e está localizado na 

Rua Tapinas, n° 22 - Conjunto 61, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo. O Centro de 

Treinamento utilizado pela seleção brasileira, também conhecido por “Aldeia Tupi”,



está localizado em São José dos Campos, no estado de São Paulo, contando com 

uma área de 60.000 m2 e com a seguinte estrutura:

(...) conta com alojamento, refeitório, dois campos, academia, auditório para 
palestras e cursos, sala de árbitros, enfermaria, depósito e churrasqueira. O 
local deverá abrigar treinamentos para todas as categorias das Seleções 
brasileiras Masculinas e Femininas, jogos oficiais e partidas amistosas, além 
de clínicas e workshops, recepção de delegações estrangeiras, campeonatos 
da categoria de base e ainda realização de projetos sociais (...) (TOPPER, 
2011, s.p.)

ACBRu e o Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro (GRAB) investiram R$ 

20.000,00 para a adequação e limpeza do local, como por exemplo, a montagem de 

toda a rede elétrica/quadros/ligações; montagem da rede de água e distribuição; 

recuperação de todos os banheiros/vestiários com peças novas: louças, registros, 

válvulas, chuveiros elétricos, iluminação e pintura; recuperação de todos os 

salões/áreas cobertas (iluminação, pintura, esquadrias, vidros, forro); recuperação 

do campo principal (oficial) e do campo para treino específico;recuperação da 

iluminação do campo principal; e limpeza em geral. Esse investimento só foi possível 

pela parceria entreCBRu e a BR Properties, que negociaram o comodato da área por 

um período de 3 anos (TOPPER, 2011).

Para entender como são realizados os investimentos e a manutenção da atual 

estrutura da CBRu, é necessário conhecer as formas de financiamento e as relações 

entre Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Patrocínio e Confederação 

Brasileira de Rugby.



2.2 Formas de financiamento público envolvendo a Confederação Brasileira de 
Rugby

2.2.1 Relação Ministério do Esporte X Confederação Brasileira de Rugby

A forma de ligação direta entre o Ministério dos Esportes e a CBRu ocorre 

através da“Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte”5. Essa lei tem por objetivo aumentar 

os investimentos da iniciativa privada para com o esporte nacional, através da 

dedução de impostos.Almeida (2010) explica que os valores arrecadados pela “Lei 

de Incentivo ao Esporte” devem serinvestidos em projetos que promovam a inclusão 

social através de uma dasmanifestações de desporto rendimento, participação ou 

educacional.As deduções fiscais têm um limite de, no máximo,um por cento do 

imposto devido porpessoas jurídicas e seis por cento por pessoas físicas.

Os recursos provenientes da “Lei de Incentivo ao Esporte” devem atender ao 

menos uma das seguintes manifestações: desporto educacional; desporto de 

participação; e desporto de rendimento. O desporto educacional está caracterizado 

por atender alunos regularmente matriculados em instituições de ensino, em 

qualquer sistema, apresentando caráter formativo ou de lazer. Em relação ao 

desporto de participação, as principais características legais são a participação de 

forma voluntária de seus indivíduos e a busca pela qualidade de vida e saúde. Por 

fim, o desporto de rendimento tem como principal objetivo obter resultados, integrar 

pessoas e comunidades do país e estas com as de outras nações. Sua prática deve 

seguir regras nacionais e internacionais (TUBINO, et ai, 2007).

A CBRuteve todos os seus projetos aprovados pelo Ministério do Esporte, 

visando à manifestação do desporto de rendimento. Em 2012, os que contaram com 

essa forma de financiamento foram:

1) “Campeonato SuperlO”6 competição organizada pela Confederação. De 

acordo com Andressa Rufino, assessora de imprensa da CBRu7, a 

entidadeapoia osclubes participantescompassagens e uma refeição, quando

5Lei n° 11.438, de 29 de dezembro de 2006, a qual a partir de fomentos para a prática esportiva no 
país através de doações ou patrocínio é possível uma dedução fiscal.
Principal campeonato do país, conta com as dez equipes melhores qualificadas no ranking nacional, 

equivalente a primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol.
7 Entrevista concedida ao autor via e-mail.



se deslocam para jogar. Podem também receber a acomodação, se isto for 

necessário.Em 2012, foram repassados, para a realização do campeonato, 

R$ 503.641,22;

2) O projeto Seleção Brasileira de Rugby - Categorias de Base, que teve 

repassado o montante de R$: 550.000,00;

3) O projeto Brasil Rugby com a quantia de R$ 597.093,41;

4) O projeto Circuito Brasileiro De RugbySevens Feminino 2013 que teve 

início em 2012, porém sua fase de captação de recursos vai de 12/12/2012 a 

06/11/2013.

Na tabela a seguir pode-se comparar o investimento aplicado no 

“CampeonatoSuperl 0” nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Tabela 01. Comparativo entre os recursos aplicados via “Lei de Incentivo ao Esporte” no 
projeto Campeonato Super 10

Ano Total aprovado para 
captação:

Total Captado Doadores ou Patrocinadores|j|PNpj$ !S Ipê? fe “
2010

425.911,00- - 290.911,00

UNI AO PARTICIPACAO LTD A; 
Alexandre JadalIahAoude; 
Eduardo Silveira Mufarej;

Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin; 
Pedro de Andrade Faria;

2011 425.911,00 135.000,00 CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA 
ANHANGUERA BANDEIRANTES S. A.

2012

529.955,00 503.641,22

Eduardo Silveira Mufarej;
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin; 

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA 
ANHANGUERA BANDEIRANTES S. A.

Fonte: Autor (com base em: Brasil, 2006, s.p.).

Ao analisar a tabela, percebe-se um aumento do ano de 2011 para 2012 de 

R$ 368.641,22 (373,06%) no total captado. Montante que partiu de R$ 135.000,00 

para R$ 503.641,22. A causa desse aumento pode ter ligação ao prazo de captação 

de recursos para o ano de 2012, que foi iniciado no ano anterior. Nota-se também 

que nem sempre o total aprovado pelo Ministério dos Esportes é captado. Em 2010, 

foramcaptados R$ 290.911,00 (68,30%) e, em 2011, a quantia de R$ 135.000,00 

(31,69%). Já em 2012, a captação foi mais efetiva, totalizando R$ 503.641,22 

(95,03%).Estes dados mostram que a Confederação alcança certo “sucesso” na



captação. Sendo assim, é possível trabalhar com a hipótese de que o Rugby se 

refere a um bom produto de marketing, atraindo assim o interesse de diversos 

investidores que possuem a intenção de se associar a “marca Rugby”.

Na Próxima tabela, pode-se comparar os investimentos no projeto “Seleção 

Brasileira de Rugby - Categorias de Base”.

Tablela 02. Comparativo entre os recursos aplicados via “Lei de Incentivo ao Esporte” no 
projeto: Seleção Brasileira de Rugby - Categorias de Base.

II iiii i

»
captação.

Total I Doadores oo Patrocinadores 
Captado j

2010

1.067.667,00 259.089,00

ANDORRA HOLDINGS S. A.;
BANCO ALVORADA S. A.;

BANCO IBI S. A. BANCO MÚLTIPLO;
BIU PARTICIPAÇÕES LTDA; 

BRADESCO S. A. CORRETORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS; 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS FINANCEIROS RUBI;

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA; 
STDV HOLDINGS S. A.;
Eduardo Silveira Mufarej;

2011
1.067.667,00 290.000,00

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA 
ANHANGUERA BANDEIRANTES S. A. 

Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin;
.2012

829.217,00 550.000,00

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.; 
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA 

PRESIDENTE DUTRA S. A.; 
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA 

ANHANGUERA BANDEIRANTES S. A.;
TARPON INVESTIMENTOS S.A.

Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin;
Fonte: Autor (baseado em: Brasil, 2006, s.p.).

Ao analisar a tabelaacima,percebe-se um aumento

deaproximadamente211,54% no total captado, que partiu de R$ 259.089,00em 2010 

para R$550.000,00no ano de 2012. Tendo como base o mesmo princípio de análise 

da tabela anterior, o total aprovado pelo Ministério dos Esportes para captação dos 

recursos não é efetivamente cumprido. Em 2010, foi possível captar R$259.089,00 

(24,26%); em 2011 a quantia de R$ 290.000,00(27,16%); em 2012 a captação foi 

mais efetiva, totalizando R$ 550.000,00 (66,32%). Tais dados confirmam mais ainda 

que a CBRu tem tido “sucesso” na venda da sua marca.

A seguir, na próxima tabela, podemos comparar a quantidade de recursos 

captados pelos seus respectivos projetos desde 2010 até 2012.



Tabla 03. Comparativo do repasse total de verbas via “Lei de Incentivo ao Esporte” nos anos 
de 2010, 2011 e2012.

Ano Projeto I T o ^  a p ro vad o ra Total Captado (R$):

2010 Campeonato Super 10 425.911,00 290.911,00
Seleção Brasileira de 
Rugby - Categorias de 

Base

1.067.667,00 259.089,00

Total em 2010 • ' ■ 1.493.578,00 550.000,00
2011 Campeonato Super 10 425.911,00 135.000,00

Seleção Brasileira de 
Rugby - Categorias de 

Base
1.067.667,00 290.000,00

Seleção Permanente de 
Rugby Masculino

2.009.528,00 768.157,12

Total em 2011 3.503.106,00 1.193.157,12
2012 Campeonato Super 10 529.955,00 503.641,22

Seleção Brasileira de 
Rugby - Categorias de 

Base
829.217,00 550.000,00

Circuito Brasileiro De 
Rugby Sevens Feminino 

20138

351.305,00 329.753,58

Brasil Rugby 728.898,00 597.093,41
Total em 2012 - ! llli li  SitiSI 2.439.375,00 1.980.488,21

Fonte: Autor (baseado em: Brasil, 2006, s.p.).

Em 2010, a CBRu recebia via “Lei de Incentivo ao Esporte” a quantia de R$ 

550.000,00 oriundos de apenas dois projetos: Campeonato SuperlO e Seleção 

Brasileira de Rugby - Categorias de Base. Já em 2011, a Confederação teve três 

projetos aprovados. Além dos dois anteriores, foi aprovado também o projeto para a 

“Seleção Permanente de Rugby Masculino”. Como pode ser visto na tabela, houve 

um considerável aumento na captação de recursos entre os anos de 2010 e 2011.

Tal tendência de crescimento se manteve no ano de 2012. Os projetos 

“Seleção Brasileira de Rugby - Categorias de Base” e “Campeonato SuperlO” foram 

mantidos e mais dois projetos foram aprovados: “Brasil Rugby” e “Circuito Brasileiro 

de Rugby Sevens Feminino 2013”. Para este último, foi aprovada apenas a fase de 

captação em 2012, sua execução será para o ano de 2013.

Projeto ainda em fase de captação de recursos: período 12/12/2012 a 06/11/2013.



Além da “Lei de Incentivo ao Esporte”, outra forma de recebimento de 

financiamento estatalé atravésdo programa “Bolsa-Atleta”9. Segundo aponta o 

Ministério do Esporte, o financiamento tem como objetivo:

(...) garantir uma manutenção pessoal mínima aos atletas de alto 
rendimento, buscando dar condições para que se dediquem ao 
treinamento esportivo e a participação em competições visando o 
desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva (BRASIL, 2013, s.p.).

As modalidades priorizadas são as Olímpicas e Paraolímpicas visando 

“formar, manter e renovar periodicamente gerações de atletas com potencial para 

representar o País nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos” (BRASIL, 2013).Oatleta 

pode receber outra forma de patrocínio e o valor da bolsa pode variar, dependendo 

do seu desempenho.

O Programa Bolsa-Atleta é dividido em categorias para o repasse das verbas:

• Base, com renda mensal de R$ 370,00. Para receber o atleta tem que estar 

vinculado a alguma entidade esportiva; ter entre 14 e 19 anos; estar filiado a 

sua federação ou confederação; ter obtido até a terceira colocação em uma 

competição nacional em. modalidades individuais; e em modalidades coletivas 

estar entre os dez melhores atletas do ano anterior.

• Estudantil, com renda mensal de R$ 370,00. Para contar com a bolsa, o atleta 

deve ter de 14 a 20 anos e estar regularmente matriculado a alguma 

instituição de ensino, podendo ser pública ou privada; e em esportes 

coletivos, estar entre os seis melhores atletas do ano anterior.

• Nacional, com renda mensal de R$ 925,00. Como pré-requisito, o atleta deve 

ter mais de 14 anos; estar vinculado a alguma entidade esportiva; estar 

vinculado a sua federação ou confederação; e em esportes coletivos ter 

conseguido até terceiro lugar em alguma competição nacional no ano anterior.

• Internacional, com renda mensal de R$ 1850,00. Como pré-requisito, o atleta 

deve ter mais de 14 anos; estar vinculado a alguma entidade esportiva; estar 

vinculado a sua federação ou confederação; e em esportes coletivos ter

9Lei nu 10.891/2004, com alterações da lei n° 11.096/2005; a qual tem por objetivo subsidiar atletas.



conseguido até terceiro lugar em competições mundiais, pan-americano ou 

parapan-americano, ou sul-americano.

• Olímpico/Paralímpico, com renda mensal de R$ 3100,00. O atleta deve ser 

maior de 16 anos; estar vinculado a alguma entidade esportiva; estar 

vinculado a sua federação ou confederação; ter integrado a delegação 

brasileira na ultima edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos; e nos três 

anos subsequentes aos Jogos Olímpicos/Paralímpicos continuar participando 

de competições internacionais indicadas por sua federação/confederação.

• Pódio, com renda mensal de até R$ 15.000,00. Atletas com reais chances de 

medalhas Olímpicas ou Paralímpicas,que estejam nas primeiras 20 posições 

do ranking mundial de sua modalidade. O benefício é válido por quatro anos 

durante o ciclo olímpico, ou enquanto o atleta permanecer bem posicionado 

no ranking.

Atualmente, segundo portaria n° 47(MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2012), 

4243atletas foram beneficiados com o Programa Bolsa-Atleta em 2011. Destes, 276 

(6,52%)pertencem à categoria Atleta Olímpico e Paralímpico; 816 (19,23%) pela 

categoria Atletalntemacional; 2.712 (63,91 %)pela categoria Atleta Nacional; 233 

(5,49%) pela categoria Estudantil; e 206 (4,85%)pela categoria de Base -  todosde 

modalidades que fazem parte dos programas Olímpicos e Paralímpicos.

Dos 4243 atletas beneficiados, 123 são praticantes do Rugby. 34 estão 

cadastrados na categoria de base -  78 na categoria nacionale 11 na categoria 

internacional (BRASIL, 2011).

Tabela 04. Quantidade de atletas contemplados no Programa Bolsa Atleta 2011.
Base Estudantil Nacional Internacional Olímpico/

Paralímpico

Pódio Total

Total de 

atletas

contemplados

206

(4,85%)

233

(5,49%)

2.712

(63,91%)

816

(19,23%)

276

(6,52%)

0 4243

Atletas do 

Rugby

34

(27,64%)

0 78

(63,42%)

11

(8,94%)

0 0 123

Fonte: Autor.



A categoria pódio não contempla atletas, ainda, devido ao fato de entrar em 

vigor somente no próximo ciclo Olímpico.Os atletas de Rugby somente poderão ser 

contemplados na categoria Olímpico/Paraolímpico no próximo ciclo Olímpico, por 

não terem nenhuma participação antes disso. Não existe um campeonato nacional 

estudantil de rugby e, consequentemente, nenhum atleta desta modalidade pode 

receber esse beneficio nesta categoria, então, para suprir essa demanda, em 2011, 

foi criada a categoria Base.

Ao analisar esses dados, percebe-se que a grande maioria dos atletas 

beneficiados pertence à categoria Nacional, tanto na lista de atletas contemplados 

no geral,quanto para atletas do Rugby. Acategoria que menos contempla o rugby é 

alnternacional e,no total, é a Base. Outro dado que chama a atenção é o total de 

atletas contemplados do rugby, que compreendem 123 atletas beneficiados. Apenas 

2,9% do total (4243 atletas).

Em 2008, a quantidade de atletas beneficiados com o Bolsa Atleta era de 133 

indivíduos, destes, 37 (27,81 %)estavam inclusos na categoria internacional e 96 

(72,19%) nacional. Em 2010, o número de beneficiados diminuiu para 35 atletas no 

total, sendo 25 (71%) internacional e 10 (29%) nacional10.

Tabela 05. Quantidade de atletas do Rugby contemplados no programa Bolsa Atleta de 2008 a 
2011.

Categorias 2008 Categorias 2010 Categorias 2011

Total 133 Total 35 Total 123

Internacional 37 (27,81%) Internacional 25 (71%) Internacional 11 (8,94%)

Nacional 96(72,19% ) Nacional 10(29% ) Nacional 78 (63,42%)

Base 34 (27,64%)

Fónte: Autor

Comparando os anos de 2008 e 2011, em que o número de atletas 

beneficiados pelo “Programa Bolsa Atleta” são próximos em relação ao ano de 2010, 

percebe-se que tanto em 2008 quanto em 2011 a maior parte dos beneficiados se 

enquadra na categoria “Atleta Nacional”. Enquanto que, em 2010, o maior 

investimento foi na categoria “Atleta Internacional”.

10 Nos relatórios do ano de 2009, não consta o registro de nenhum atleta de Rugby que tenha sido 
contemplado com a Bolsa Atleta.



Com a criação da categoria “Atleta de Base”, em 2011, a quantidade de 

atletas que receberam a bolsa ultrapassa a quantidade de atletas da categoria 

“Atleta Internacional” do mesmo ano.

Com a criaçao da categoria "Atleta de Base", em 2011, a quantidade de 

atletas que receberam a bolsa ultrapassa a quantidade de atletas da categoria 

"Atleta Internacional" do mesmo ano. 



2.2.2Relação ME x COB x CBRu

A relação Ministério do Esporte - Comitê Olímpico Brasileiro dá- 

seprincipalmente através da Lei Agnelo/Piva11, a qual regulamenta o repasse de 

verbas em dois por cento da arrecadação bruta dos concursos da loteria federal e 

similares, cuja realização estiver sujeita àautorização federal, deduzindo-se este 

valor do montante destinado aosprêmios, complementando a “Lei Pelé”. Além da 

regulamentação do repasse de verbas, esta lei delimita onde os recursos serão 

investidos e quem será o responsável pela fiscalização (ALMEIDA, 2010).

Segundo Almeida (2010), destes dois por cento repassados ao COB e CPB, 

quinze por cento serão destinados ao Comitê ParaolímpicoBrasileiro, e oitenta e 

cinco por cento ao Comitê Olímpico Brasileiro.A autora mostra que os recursos 

repassados via “Lei Agnelo/Piva” para essas instituições são sua maior fonte de 

renda das mesmas.

Dos valores repassados, dez por cento deverão ser investidos no desporto 

escolar, cinco por cento no desporto universitário e o restante no desporto de 

rendimento.A fiscalização fica por conta do Tribunal de Contas da União (TCU), 

órgão governamental responsável pelo controleda aplicação da verba. Sendo 

responsabilidade do COB apresentar um relatório anual.

De acordo com o relatório de demonstração da aplicação dos recursos 

técnico/financeiro de 2011, foi repassado pelo Ministério dos Esportes ao COB a 

quantia de R$ 133.406.170,34. Sendo R$ 7.847.422,08 (aproximadamente 5%) para 

o esporte universitário; R$ 15.694.843,75 (aproximadamente 10%) para o esporte 

educacional e R$ 156.948.436,17(aproximadamente 85%) para o esporte de 

rendimento. Do montantetotal,R$ 59.124.257,76 (37,67%)foram repassadospelo 

COB às confederações; o restante(R$ 97824178,41) (62,33%) foi destinado para 

atividades de fomento ao esporte, manutenção da entidade, organização de eventos 

esportivos, entre outros (COB, 2012).

11Lei n°10264 de 16 de julho de 2001, a qual regulariza a o repasse das verbas oriundas das loterias 
federais em dois por cento da arrecadação bruta dos concursos e loterias federais. Desses dois por 
cento repassados, oitenta e cinco por cento serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e quinze 
por cento ao Comitê Paraolímpico Brasileiro.



O repasse dos percentuais da verba da Lei Agnelo-Piva, que o COB realiza 

para as confederações, é realizado por um planejamento que cada modalidade 

apresenta à entidade.

O processo para liberação dessas verbas se dá pela elaboração de 
planos de trabalho e orçamentário anual pelas confederações, os 
projetos devem ser enviados e aprovados para que haja o repasse 
pelo COB(ALMEIDA, 2010, p. 82,83.)

Cabeà cada modalidade elaborar um plano de desenvolvimento anual, 

ficando a critério do COB a porcentagem dos recursos aplicados no projeto. Na 

tabela 03, temos as ações necessárias para a aprovação de um projeto e o que é 

responsabilidade de cada confederação, bem como as atribuições do comitê 

olímpico nacional.

Tabela 06. Trâmites para liberação de recursos, Lei Agnelo/Piva; Ações e responsabilidades.

AÇÃO RESPONSABILIDADE

1. Elaborar plano de trabalho Confederações

2. Elaborar plano orçamentário anual Confederações

3. Aprovar o plano de trabalho Comitê Olímpico Brasileiro

4. Encaminhar o projeto ao COB Confederações

5. Protocolar a solicitação Comitê Olímpico Brasileiro

6. Analisar a solicitação Comitê Olímpico Brasileiro

7. Aprovar a solicitação Comitê Olímpico Brasileiro

8. Liberar os recursos da solicitação Comitê Olímpico Brasileiro

9. Executar o projeto Confederações

10. Acompanhar o projeto Comitê Olímpico Brasileiro

11. Prestar contas do projeto Confederações

12. Analisar a prestação de contas Comitê Olímpico Brasileiro

13. Aprovar a prestação de contas Comitê Olímpico Brasileiro

Fonte: (COB, 2012). Disponível em:
http://www.cob.org.br/midias/2012/07/09/downloads/2vLxByXpTdC9gRw4Zt199b672c.pdf.

http://www.cob.org.br/midias/2012/07/09/downloads/2vLxByXpTdC9gRw4Zt199b672c.pdf


Portanto, é de responsabilidade das confederações elaborar um plano de 

trabalho na seguinte ordem: 1) metas e objetivos;2) custo financeiro; 3) 

encaminhamentodo projeto ao COB; 4) se aprovado, executar o plano e prestar 

contas. Já responsabilidade do COB tem a seguinte estrutura: 1) aprovar o plano de 

trabalho; 2) protocolar, analisar e aprovar a solicitação dos recursos; 3) liberaçãodo 

montante orçamentário;4) acompanhamentodo projeto;5) analisar e aprovar a 

prestação de contas das confederações; 6) envio da prestação de contas ao TCU.

Quanto à relação específica do COB com a Confederação Brasileira de 

Rugby, esta se inicia somente em 2011, ano em que o rugby passa a integrar o 

quadro de modalidades Olímpicas.Dos R$ 59.124.257,76 repassados do Comitê 

Olímpico Brasileiro para as confederações, a CBRu recebeu a quantia de R$ 

1.052.724,52 (1,78% do total). Destes, R$ 527.720,21 (50,12%) foram aplicados na 

preparação técnica; R$ 421.093,89 (40,00%) foram usados em competições; R$: 

99.725,60 (9,47%) na manutenção da entidade; e 4.184,82 (0,41%)não foram 

utilizados, ficando para o fundo de reserva da confederação (COB, 2012).

Vale lembrar que esses recursos ficaram restritos apenas à seleção brasileira 

masculina e feminina. As categorias de base, que se restringem basicamente à ação 

dos clubes não puderam contar com esse investimento.

A tabela a seguir apresenta a quantidade de recursos aplicados no rugby 

brasileiro em 2010 e em 2011. Também apresenta as áreas priorizadas:

Tabela 07. Comparativo dos investimentos realizados em 2010 e 2011.

Item 2010 2011
% Realizado R$ % Realizado R$

Desenvolvimento 1,3% 3.700,00 0,0% -

Manutenção 16,9% 49.569,99 9,5% 99.725,60
Recursos Humanos 0,0% - 0,0% - -

Preparação Técnica 53,5% 156.873,96 50,1% 527.720,21
Manutenção de Atletas 0,0% - 0,0% -

Competições 28,4% 83.243,62 40,0% 421.093,89
Não Utilizado 0,0% - 0,4% 4.184,82
TOTAL 100,00% R$ 293.387,57 100,00% R$: 1.052.724,52
Fonte: Autor (baseado em COB, 2012).

Em 2010, a CBRu não recebia repasse via Lei Agnelo/Piva, porém, em 2011, 

devido ao repasse, o capital total saltou para R$: 1.052.724,52 (358,81% de



aumento).Ao analisar a tabela, percebe-se que o investimento em competições teve 

um aumento significativo, quando comparado ao ano anterior. O investimento na 

preparação técnica, em termos proporcionais, manteve-se estável, porém, 

analisando os números, houve um aumento de aproximadamente R$ 3.700,00.Os 

gastos com a manutenção da entidade aumentaram cerca de R$ 50 mil em um ano. 

Com o aumento do capital da entidade, surge a necessidade de uma prestação de 

contas mais detalhada. Também surge a preocupação de uma falta de investimento 

na base e manutenções dos atletas, os quais não participam desta forma de 

investimento.

Esse aumento de recursos financeiros aplicados deve-se, principalmente, à 

definição da missão e da visão da CBRu para o desenvolvimento do Rugby nacional.

Figura 1. Diretrizes Estratégicas parao Rugby no Brasil; missão e visão para o Rugby 
brasileiro.

Diretrizes estratégicas para &  rugby no Brasil 

Missão e visão para o rugby brasileiro

M issão

* Ser referência de esporte  que d issem ina, integra e prom ove  
valores hum anos e o  que m ais atrai novos praticantes no

Brasil.

Ser o esporte  que m ais cresce em  d issem inação no Brasil nos 
próxim os 20 anos e estar entre as 10 m aiores potências da  

m odalidade  no m undo até 2030.

Fonte: CBRu (2012).

Em sua missão, a CBRu presa pelos principais valores do Rugby. Em sua 

visão sobre o esporte, a proposta é a busca de um crescimento gradativo deste, 

tanto no cenário nacional como no internacional,tendo até o ano de 2030 para a 

realização de suas metas, definidas na tabela abaixo:



Figura 2. Diretrizes Estratégicas para o Rugby no Brasil, Grandes objetivos.

Diretrizes estratégicas para o rugby no Brasil

Grandes objetivos

I Com base na missão, visão e priorização de esforços, define-se alguns 
objetivos estratégicos para o rugby brasileiro.

Ser classificado para Copa do Mundo em 2019

— I  

i S j í

• ■sy »*!

(XV masc./fem.)

Ser medalhista em sevens feminino no Rio

Ter 500 mil praticantes no Brasil em 2030

Estar em 2030 no tier 1 em
m

I
“

■ : ■XV (mascJ
■ -

■ ■
Ganhar o World Sevens Series até 2030 (masc./fem.)

74 ■■ ■ -
ÉHSô.

Ser até 2030 medalhista de ouro Olímpico em sevens (masc./fem.)m iis ii i iinhii * * i
21

Dentre os seis objetivos listados acima,percebe-se a intencionalidade das 

metas a respeito da modalidade de sevens. Outro dado importante é em relaçãoàs 

metas, que estão direcionadas tanto para a modalidade masculina quanto para a 

feminina, não optando por um nem outro, como acontece em outros esportes.Por 

ordem cronológica, o primeiro objetivo é: ser medalhista em sevens feminino no Rio 

2016. Para isso, a CBRu busca capacitar atletas e comissão técnica. Segundo a 

assessoria de imprensa da CBRu, o programa Olímpico da CBRu teve início em 

agosto de 2012, com contratação da Comissão Técnica do Crusaders (equipe 

profissional de Rugby da Nova Zelândia) e a Federação de Rugby da província 

Neozelandesa de Canterbury (província que mais repassa atletas para a seleção da 

Nova Zelândia, os AH-Blacks). Além disso, a seleção feminina de Sevensdeslocou-se 

até Christchurch, na Nova Zelândia, para um período de 

treinamentos,permanecendol 3 dias (de 13 a 26 de novembro), de onde seguiu para



Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para a primeira etapa do Circuito Mundial de 

sevens Feminino do IRB12.

O segundo objetivo seria a classificação para a participação da Copa do 

Mundo de Rugby de XV13, em 2019, tanto masculina quanto feminina. Será a nona 

edição da Copa do Mundo e acontecerá no Japão, de 6 de setembro a 20 de 

outubro de 2019 e contará com 20 equipes participantes. Contudo, antes de 2019, 

háCopa do Mundo de 2015, que acontecerá na Inglaterra. O formato da copa do 

mundo conta com 4 grupos de 5 países cada (20 seleções)(IRB, 2012).

A forma de eliminatória para a Copa do Mundo de Rugby de 2019 será 

semelhante às eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2015, que já tiveram 

início com o fim da Copa do Mundo de Rugby de 2011, disputada na Nova Zelândia. 

Segundo tal formato, os 3 primeiros de cada grupo se qualificaram automaticamente 

para a edição seguinte. As seleções já classificadas são: África do Sul, Argentina, 

Escócia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, País de Gales, Austrália, Nova Zelândia, 

Samoa e Tonga, sobrando, assim,8 vagas. 7 dessas serão disputadas de forma 

direta e a última vaga será disputada entre 4 nações em uma repescagem14 (IRB, 

2012).

Na região das Américas,está sendo disputado o CONSUR A, campeonato das 

Américas, em queduas equipes se classificarão diretamente para a Copa do Mundo 

e o terceiro lugar se classificarápararepescagem, caso a principal potência do 

continente, a Argentina (Los Pumas), que já está classificada, termine a competição 

nas primeiras colocações(CONSUR, 2013).

Os próximos objetivos têm datas para conclusão em até no máximo 2030. 

Dentre eles as seleções deverão:

• Estar no tierl da modalidade XV Masculino e Feminino; ou seja,uma das dez 

melhores seleções do planeta, no ranking da IRB. Atualmente, no f/er1 estão 

as seleções da Austrália, Argentina, Inglaterra, França, Irlanda, Itália, Nova 

Zelândia, Escócia, África do Sul e País de Gales. A seleção brasileira 

encontra-se no f/er3(MINCHIO, 2012);

• Ter mais de 500 mil praticantes no Brasil;

12 Entrevista concedida ao autor via e-mail.
13 Modalidade disputada com 15 jogadores titulares (dando origem ao nome XV), suas partidas têm 
duração de 80 minutos no total, diferente da modalidade sevens.
14 Modelo de disputa que deve permanecer para as próximas edições.



• Ganhar o World Sevens Series(World Series HSBC Series) nas modalidades 

feminino e masculino. O World Sevens Series é um campeonato mundial de 

alto nível, com várias etapas durante o ano, a equipe que mais pontuar, 

somando todas as etapas é a grande campeã (IRB SEVENS, 2013);

• Ser medalhista Olímpico de ouro nas modalidades masculino e feminino.

Para ser possível cumprir todos os objetivos listados, atendendo às 

expectativas criadas em torno do Rugby, será necessário um trabalho expressivo e 

responsável por parte da CBRu, como vem sendo mostrado desde sua criação em 

2010 .



3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as mudanças ocorridas na CBRu nos últimos anos e o crescimento 

atingido pelo Rugby no cenário nacional, estão sendo criadas certas expectativas 

sobre o esporte, que todos dizem ter muito potencial de desenvolvimento no país, 

porém, somente após os Jogos Olímpicos e os prazos para cumprimentos das 

metas pré-estabelecidas, poderemos transformar tais expectativas criadas em total 

certeza de sucesso.

Esse estudo atingiu seu objetivo, que era analisar e entender as formas de 

financiamento adotadas pela CBRu, principalmente para a preparação do rugby para 

as Olimpíadas em 2016. A principal forma de financiamento público para o Rugby 

nacional é via “Lei de Incentivo ao Esporte”, onde a Confederação Brasileira de 

Rugby teve quatro projetos aprovados no ano de 2012 e demonstra um crescimento 

na captação de recursos em relação aos anos anteriores.

Outra fonte de recursos para o desenvolvimento do esporte no país é através 

da “Lei Agnelo/Piva”. A qual, através da institucionalização da CBRu e da inclusão 

do Rugby como modalidade Olímpica, teve um aumento expressivo na captação de 

recursos.

A CBRu não repassa verbas para os clubes e atletas, que contam com seus 

patrocinadores e políticas de desenvolvimento próprias para sustentarem a entidade. 

Os principais atletas podem ser subsidiados pelo Estado através do programa “Bolsa 

Atleta”, que através dos anos vem sendo aprimorado, melhorando a forma de 

distribuição de recursos para os atletas.

Por fim, podemos perceber uma intencionalidade a respeito da Confederação 

Brasileira de Rugby para com o desenvolvimento do esporte no país. Para 

podermos compreender melhor como foi esse desenvolvimento posteriormente, 

estudos relacionados ao legado deixado pós Jogos Olímpicos e sobre o 

cumprimento das metas poderão ser realizados.
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