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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Clube de Regatas do Flamengo (CRF) é um dos mais tradicionais clubes esportivos do país, tendo 

participação de destaque em diversas modalidades esportivas. Fundado em 1895 no bairro que leva o 

mesmo nome do clube para disputar competições de remo com outros clubes, o CRF é reconhecidamente 

uma instituição formadora de atletas olímpicos, estando presente em edições de jogos olímpicos com 

aproximadamente 200 atletas de diversas modalidades. 

Através do projeto FLAMENGO OLÍMPICO III, aprovado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei Federal 

nº. 11.438/2006) o CRF viabilizou as condições necessárias  para a manutenção das melhores práticas 

metodológicas para formação de atletas. Por meio deste projeto, os atletas tiveram acesso a uma equipe 

técnica e multidisciplinar altamente qualificada, treinamentos com a materiais e equipamentos de ponta, 

bem como participação nas principais competições organizadas e/ou chancelas pelas Entidades Regionais 

de Administração do Desporto (ERADs) e as Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) nas 

modalidades assistidas. Além disso, o presente projeto buscou atrelar aos preceitos esportivos o 

desenvolvimento de valores socais fundamentais para formação da cidadania dos jovens atletas rubro-

negros. 

Este relatório refere-se à realização do projeto FLAMENGO OLÍMPICO III compreendendo todo o período de 

execução, ou seja, 15 meses contados da assinatura do termo de compromisso a 26 de setembro de 2021. 

Neste documento, serão apresentados os resultados obtidos com a execução do projeto  a partir dos 

objetivos e metas previamente estabelecidas. 

2. CONSECUÇÃO DO OBJETO 
 

O CRF iniciou o desenvolvimento das atividades propostas no presente projeto através da manutenção dos 

profissionais do clube, além da contratação de novos profissionais, como treinadores, fisioterapeutas, 

preparadores físicos, estagiários, coordenadores e demais membros das modalidades envolvidas. A 

manutenção da equipe de profissionais e a contratação de novos profissionais vem proporcionando aos 

atletas as melhores condições de treinamento e infraestrutura no Clube de Regatas do Flamengo.  



 

 

Por conta da pandemia de COVID_19, para desenvolvimento das atividades propostas no presente projeto, 

o CRF seguiu rígidos protocolos de higiene e segurança que visam a preservação do estado de saúde de 

atletas, comissão técnica e demais colaboradores do CRF, além de contribuir com as autoridades públicas 

no controle e disseminação do coronavírus. Além disso, a pandemia do COVID-19 influenciou nos 

calendários esportivos de Entidades Regionais de Administração do Desporto (ERADs) e Entidades Nacionais 

de Administração do Desporto (ENADs) com cancelamento e/ou alteração de datas e formatos de disputas 

de torneios e campeonatos. Mesmo com todos esses fatores negativos, o CRF alcançou bons resultados 

esportivos ao longo do desenvolvimento deste projeto.  

Desta forma, o CRF cumpriu integralmente com os objetivos e metas estipulados previamente no plano de 

trabalho do presente projeto, possibilitando a os atletas rubro-negros a participação nos campeonatos e 

torneios realizados pelas ENADs e ERADs, proporcionando intercambio esportivo e social e entre atletas e 

comissão técnica do Clube de Regatas do Flamengo; formação esportiva adequada e desenvolvimento de 

valores esportivos, sociais e culturais; e através da marca “Flamengo” elevar o prestigio de 

esportes/modalidades pouco difundidas em mídias e população.  

3. METAS 
 

3.1 METAS QUALITATIVAS 

Oportunizar o acesso ao esporte a crianças e jovens do Estado do Rio de Janeiro. 
Indicador: Realização de testes e peneiras para as equipes de base, divulgados previamente nos 

meios de comunicação da entidade proponente; 

Instrumento de Verificação: Reportagens sobre a realização dos testes e peneiras das 

modalidades envolvidas no projeto; 

Linha de Base: Início das atividades do projeto. 

 

Tendo em vista as restrições impostas pela pandemia de covid 19 e este tipo de atividade causar 

concentração de grande número de pessoas e aumentar o risco de disseminação do vírus, o proponente, 

seguindo as orientações da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, optou por não realizar “peneiras” sem 

que houvesse flexibilização de medidas e avanço nas escalas de vacinação da população fluminense. Após 

avanço do plano gradual de flexibilização de medidas restritivas contra Covid-19 da Prefeitura do Rio de 



 

 

Janeiro, foi realizada uma “peneira” na modalidade judô para verificação de protocolos a serem 

adotados em futuras peneiras. Com base no cenário descrito, entendemos que a meta foi cumprida. 

Proporcionar melhores resultados esportivos aos atletas beneficiados, por meio do aprimoramento 

físico e técnico adquirido nos treinamentos diários. 

Indicador: Resultados esportivos conquistados; 

Instrumento de Verificação: Relatórios elaborados pela equipe técnica; 

Linha de Base: Início das atividades do projeto. 

 

Por conta da pandemia de Covid-19 o meio esportivo, principalmente o de rendimento sofreu grandes 

impactos por conta de mudanças na rotina de treinamentos, alterações de datas e/ou cancelamentos de 

competições. Ainda assim, os resultados das avaliações técnicas demostram que as equipes do CRF 

conseguiram manter um alto nível de competitividade e consequentemente conquistaram bons resultados 

nas competições disputadas. Desta forma, a meta foi cumprida sem ressalvas, conforme relatórios em anexo 

e resultados de competições disputadas.  

3.2 METAS QUANTITATIVAS 

Possuir pelo menos quatro atletas beneficiados pelo projeto convocados para as seleções nacionais de 

base e principal. 

Indicador: Número de atletas do CRF convocados para as seleções de base e principal; 

Instrumento de Verificação: Reportagens e boletins de convocações emitidos pelas respectivas 

Confederações; 

Linha de Base: Início do projeto. 

 
Com os bons resultados obtidos pelas equipes do CRF nas competições locais e nacionais, alguns atletas 

receberam a oportunidade de integrar as seleções nacionais, de base e principal, e representar o país em 

importantes competições nacionais e internacionais, com destaque para os atletas que fizeram parte do 

Time Brasil nos jogos olímpicos de Tóquio, a exemplo dos medalhistas Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz e 

atletas de natação Larissa Oliveira, Naná Almeida e Gabi Roncatto. Portanto, a meta foi cumprida 

integralmente. Segue em anexo recortes de reportagens, e boletins de convocações. 

 

 



 

 

Possuir pelo menos seis atletas do CRF convocados para as seleções estaduais de base. 

Indicador: Número de atletas do CRF convocados para as seleções de base; 

Instrumento de Verificação: Reportagens e boletins de convocações emitidos pelas respectivas 

Confederações; 

Linha de Base: Início do projeto. 

 
Com a situação pandêmica, muitas competições dos calendários de ERADs precisaram ser canceladas ou 

remarcadas e este cenário teve grande impacto na formação das seleções estaduais, tendo em vista não 

haver a perspectiva de realização de competições Inter federativas. Mesmo com todo este cenário, o CRF 

teve  26 atletas convocados para a Copa das Federações de natação. Desta forma, a meta foi cumprida. 

Segue em anexo boletim de convocação. 

 
4. INSTALAÇÕES DO CLUBE 

 
Ao longo dos últimos anos de gestão, o Clube de Regatas do Flamengo vem realizando diversas benfeitorias 

nos espaços destinados aos treinamentos de seus atletas. Um dos exemplos desta reestruturação foi a 

reformulação do Centro de Treinamento de Força, onde os atletas do CRF desenvolvem suas habilidades 

motoras através de treinamentos específicos para o fortalecimento muscular e o condicionamento 

cardiorrespiratório. O local foi completamente reformado e reestruturado por meio da aquisição de 

modernos equipamentos e materiais destinados ao desenvolvimento das atividades citadas. Além disso, foi 

construído um espaço físico destinado ao núcleo CUIDAR – Centro Unificado de Identificação e 

Desenvolvimento de Atletas de Rendimento, que tem como objetivo principal aprimorar a 

interdisciplinaridade desportiva, unindo o treinamento dos atletas com trabalhos de diversas áreas ligadas 

à ciência do esporte. O CUIDAR tem como metodologia padronizar e normatizar os processos, 

procedimentos e protocolos desde as categorias de base, além de avaliar, identificar e acompanhar jovens 

talentos com potencial para o alto rendimento.      

Um dos principais objetivos do Clube de Regatas do Flamengo é transformar as instalações destinadas às 

modalidades beneficiadas pelo projeto nos melhores locais de treinamento do Brasil. Visando o alcance 

deste objetivo, o CRF vem promovendo ao longo dos últimos anos, constantes melhorias na infraestrutura 

do espaço destinado a estas modalidades. Concomitantemente foram executadas melhorias no parque 

aquático Fadel Fadel (natação, nado artístico e polo aquático), nos ginásios Hélio Maurício (basquete), Togo 



 

 

Renan Soares (vôlei) e Cláudio Coutinho (ginástica artística) e no dojo ‘Tua Glória é Lutar’ (judô). Também 

foram adquiridos novos equipamentos e materiais esportivos voltados para a prática e aprimoramento 

técnico dos atletas das modalidades olímpicas do CRF.    

Vale ressaltar que todas as ações desenvolvidas pelo Clube de Regatas do Flamengo, dentre elas a melhoria 

de infraestrutura dos locais de treinamento e a aquisição de novos equipamentos e materiais esportivos, 

tem como finalidade o aprimoramento do desempenho esportivo dos atletas do clube e em consequência 

do esporte nacional.  

Apresentamos a seguir algumas instalações do clube, bem como os locais onde acontecem os treinamentos 

e desenvolvimento das atividades propostas no presente projeto: 

Centro de Treinamento de Força e Condicionamento Físico 

  



 

 

Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento (CUIDAR) 

           

 

 

 

 



 

 

Parque Aquático Fadel Fadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ginásio Cláudio Coutinho 

 

 

 

 



 

 

Dojô Tua Glória é Lutar 

Ginásio Hélio Maurício 

          

         

 

 



 

 

 

Ginásio Togo Renan Soares 

   



 

 

 

5. ATIVIDADES 
5.1 Treinamentos 

Os treinamentos aconteceram de acordo com periodicidade definida pela comissão técnica de cada 

modalidade/categoria de modo a atender os objetivos e metas pré-estabelecidas durante a fase de 

planejamento da temporada esportiva. Os treinamentos foram ministrados pela equipe técnica e 

multidisciplinar e os atletas tiveram a sua disposição equipamentos e materiais de excelência. Por conta da 

pandemia de COVID-19, para desenvolvimento das atividades propostas no presente projeto, o CRF seguiu 

rígidos protocolos de higiene e segurança que visam a preservação do estado de saúde de atletas, comissão 

técnica e demais colaboradores do CRF, além de contribuir com as autoridades públicas no controle e 

disseminação do coronavírus. Dentre as ferramentas utilizadas, o CRF aplicou semanalmente um 

questionário do tipo fechado a todos os funcionários, atletas e concessionários. 

 

 

 

 

 



 

 

Treinamentos Equipe de Ginástica 

Treinamentos Equipe de Judô 



 

 

5.2 Competições 

O segmento esportivo sofreu com os impactos da pandemia de COVID-19, tendo o setor de eventos e 

competições sofrido com os cancelamentos e suspenções de competições dos calendários das ERADs e 

ENADs. Como forma de minimizar estes impactos, algumas Entidades de Administração do Desporto 

adotaram protocolos para realização de eventos, além de propor a seus filiados, quando possível,  a 

realização de novos torneios e campeonatos no formato virtual. Os campeonatos presenciais vêm sendo 

realizados mediante cumprimento de protocolos de higiene e segurança das entidades organizadoras e 

fiscalizadoras, com o intuito de evitar a disseminação do novo coronavírus.  

A possibilidade de manutenção dos treinamentos diários e a participação nos campeonatos virtuais e 

presenciais proporcionou aos atletas durante o período de desenvolvimento do projeto uma formação 

esportiva satisfatória, devido à vivência e experiência adquiridas durante esse período. 

 Troféu Brasil de Polo Aquático Masculino 

 



 

 

Flamengo X Fluminense - Final do Campeonato Carioca - Sub19 

 

Circuito Celebridades Infantil a Sênior 



 

 

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

Informamos que, o Clube de Regatas do Flamengo está de acordo com o Art. 16 do Decreto 6.180/07, 

promovendo acessibilidade a todas as pessoas com deficiência (PcD) e/ou idosas. A seguir, encaminhamos 

fotos para comprovação:  

 

 

 



 

 

               

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

O Cronograma de execução financeira do Projeto Flamengo Olímpico III teve seu início após assinatura do 

termo de compromisso e transcorreu conforme planejamento previamente aprovado, sendo necessário 

algumas readequações/remanejamento de valores para adequação aos valores praticados e melhor 

aproveitamento do recurso público de acordo com sua finalidade. 

Os recursos foram devidamente aplicados em sua finalidade conforme orçamento previamente aprovado e 

sem ressalvas devido a uma metodologia de acompanhamento e gestão financeira desenvolvida a partir das 

experiências adquiridas através com a execução de projetos anteriores. 

Para as aquisições/contratações de produtos e serviços, foi adotado como critério de seleção o menor preço, 

obtidos através de pesquisa de mercado com pelo menos três orçamentos. Os recursos foram devidamente 

mantidos em aplicação financeira com resgate automático e ao final do projeto o saldo proveniente foi 

recolhido para a conta de captação do mesmo projeto para posteriormente transferência para outro projeto 

em captação, caso tenha parecer favorável da SENIFE.    



 

 

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Pontos Positivos: 

• Manutenção do corpo técnico e multidisciplinar destinado às modalidades do projeto mesmo diante 

das dificuldades impostas pela pandemia de convid-19. 

• Participação de atletas rubro-negros nos jogos olímpicos de Tóquio; 

• Convocação de atletas das modalidades beneficiadas para as seleções brasileiras principal e de base; 

• Participação e conquista de resultados extremamente satisfatórios nos campeonatos virtuais e 

presenciais de todas as modalidades beneficiadas; 

Pontos Negativos:  

• Alterações nas rotinas de treinamentos por conta da pandemia de covid-19; 

• Cancelamento de torneios e campeonatos devido à pandemia COVID-19. 

• Dificuldade na captação de recursos para o desenvolvimento do projeto em questão; 

CONCLUSÃO 

Diante do cenário imposto pela pandemia de covid-19, com reflexo direto na capacidade de aporte 

financeiro para realização de Projetos Esportivos, a Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 foi de 

extrema importância para que um projeto dessa natureza pudesse ter sido desenvolvido, contribuindo 

assim, no processo de formação de jovens talentos do esporte brasileiro, obtendo resultados expressivos 

nas competições disputadas. 

Seguramente, com o alto custo de uma estrutura compatível à capacidade e dimensão de um projeto cujo 

objetivo versou a respeito da manutenção de equipe técnica e multidisciplinar, além do custeio de despesas 

com taxas federativas e confederativas, como foi este, fica cada vez mais difícil de conseguir recursos que 

viabilizem e satisfaçam à essas demandas, principalmente, se for levado em consideração o atual cenário 

econômico, político e de saúde pública. 



 

 

Sendo assim, esse tipo de iniciativa repercute de maneira significativa para a continuidade do Plano 

estratégico desempenhado CRF, de forma autossustentável, mantendo a tradição rubro-negra pela 

excelência, promovendo a ascensão técnica de seus atletas e treinadores. 

 

 

Luiz Rodolfo Landim Machado 

Presidente do Clube de Regatas do Flamengo 
  




