
 

 

“O BRASIL LUTA” 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O TREINAMENTO DE ALTLETAS  

DE ALTO RENDIMENTO DA LUTA OLÍMPICA NO BRASIL –  

VISANDO OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016 

 

 

APRESENTAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS  

 

O histo  rico da Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) remonta ao ano de 

1979, quando foi criada a Federação de Lutas do Estado do Rio de Janeiro – primeira 

federação especializada em luta oli mpica. Nesta e poca, o esporte ainda era comandado 

pela Confederação Brasileira de Pugilismo. 

 

Em 1988, foi criada a Confederação Brasileira de Lutas (CBL) e, em 1999, uma 

dissidência liderada pelo Professor Pedro Ernesto Prado Ferreira da Gama criou a 

Confederação Brasileira de Luta Oli mpica Amadora (CBLOA). Um ano depois surgiria a 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que passou a ser a única entidade no 

Brasil, desta modalidade reconhecida pela FILA – Federação Internacional de Lutas 

Associadas e filiada ao COB – Comitê Olímpico Brasileiro, recebendo a condição de 

Entidade Nacional de Administração do Desporto Luta.  

 

Em Novembro de 2008 foi realizada a eleição com todas as federações oficialmente 

filiadas e tivemos eleitos pela maioria o Sr. Pedro Gama Filho como Presidente da 

CBLA e como Vice-Presidente o Sr. Eli  sio Macambira, com mandato até 31 de 

dezembro de 2012. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A Confederação Brasileira de Lutas Associadas – CBLA apresenta este projeto ao 

Ministe  rio do Esporte, objetivando obter recursos para implantar infraestrutura para o 

treinamento dos nossos atletas olímpicos em todo Brasil, com material adequado, e com 

distribuição igualitária por todos os Estados da Federação.  

 

Este equipamento irá possibilitar um aumento da performance esportiva dos atletas 

masculinos e femininos de Luta, considerando a importância da realização das diversas 

seletivas nacionais e internacionais que culminarão nos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro/2016. Importa mencionar, que antes daqueles Jogos, ocorrerão os XVII Jogos 

PanAmericanos de 2015,  na cidade de Toronto, no Canadá, e que terão a participação 

de nossos atletas na busca de vaga no evento de 2016.  

 



 

 

Os equipamentos previstos para aquisição por meio deste projeto são; tapetes de luta, 

peças de carga, tais como, bonecos, ossos e bolsas, que servirão para o adestramento 

esportivo durante todo este período de quatro anos, culminando no ano de 2016.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com o advento dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e levando-se em 

consideração o número de medalhas em disputa na Luta Olímpica; 28 medalhas no estilo 

Greco Romano, 28 medalhas no Estilo Livre e 16 medalhas na Luta Feminina, 

perfazendo um total de 72 medalhas em disputa, torna-se necessário uma preparação 

atlética e técnica de longo prazo, quatro anos, provida de todos os meios que nos 

possam levar a um aumento de performance, e que nos permita obter um resultado que 

se enquadre dentro do que vem sendo projetado pela área técnica do Comitê Olímpico 

Brasileiro – COB e do Ministério do Esporte, qualificando o Brasil entre as dez 

potências mundiais do Olimpismo.  

 

Diversos atletas já em treinamento de alto rendimento, nos diversos Estados da 

Federação, treinam sem materiais, equipamentos e as condições ideais, podendo 

ocasionar lesões, contusões e mau rendimento esportivo. A Confederação Brasileira de 

Lutas Associadas - CBLA busca alterar este cenário, suprindo estas necessidades de 

equipamentos de alto rendimento, oficiais e homologados pela Confederação dentro das 

normas técnicas da entidade internacional da modalidade, e assim, proporcionar as 

condições ideais para o desenvolvimento da Luta no Brasil. 

 

A CBLA já seleciona, e acompanha, em todo o país, atletas de ambos os naipes para que 

participem dos treinamentos que garantam uma excelente performance no próximo ciclo 

olímpico. Este projeto proporciona a melhor prospecção e avaliação dos talentos, in 
loco, as necessidades dos treinadores e atletas que se encontram em permanente 

atuação esportiva, com o que existe de melhor em equipamentos e materiais da 

modalidade Luta Olímpica.  

 

Ao mesmo tempo, com a inclusão da Luta como uma das modalidades das Olimpíadas 

Escolares neste ano de 2012 torna-se ampla a possibilidade de utilização deste 

equipamento e material, pois os atletas em treinamento serão os balizadores e servirão 

como atrativo para que novas gerações possam usufruir dos benefícios indiretos desta 

proposta. Este é o LEGADO que a aquisição deste equipamento deixara ao esporte 

brasileiro, proporcionando a renovação constante dos Lutadores no Brasil que é de 

extrema importância para que a Luta atinja as suas metas de médio e longo prazo, 

ajudando a fortalecer a imagem do país perante os demais países olímpicos.  

 



 

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O TREINAMENTO DE ATLETAS DE 

ALTO RENDIMENTO DA LUTA OLÍMPICA NO BRASIL, VISANDO OS JOGOS 

OLÍMPICOS DE 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECI FICOS   

 

Oferecer condições para: 

 

- Adquirir equipamentos e materiais esportivos para que os atletas de alto rendimento 

de Luta Livre, Greco-Romano e Luta Feminino, possam aperfeiçoar em seus locais de 

moradia as suas capacidades atléticas e técnicas, visando os Jogos Olímpicos RIO/2016;  

- Descentralizar em todo o país, material esportivo para selecionar os integrantes da 

seleção brasileira de Luta Olímpica; 

- Implantar núcleos de treinamento de alto rendimento para os atletas selecionados, em 

seus Estados de origem; 

- Aparelhar as diversas entidades parceiras nos diversos Estados, visando a evolução 

esportiva dos atletas selecionados para compor a equipe do Brasil nos Jogos Olímpicos 

RIO/2016 e   

- Suprir as necessidades materiais e de equipamentos das federações filiadas à CBLA. 

 

METAS 

 

O Projeto “O BRASIL LUTA” tem com metas: 

 

- Proporcionar melhores resultados esportivos aos lutadores beneficiados da CBLA; 

Indicador: Em acordo com os relatórios elaborados pela equipe técnica e critérios 

utilizados pelas principais entidades da modalidade poderemos aferir a melhora destes 

atletas nos diversos treinamentos/competições em que os mesmos atuarão. 

 

- Melhorar o ranqueamento dos atletas no quadro da Confederação Brasileira de Lutas 

Associadas – CBL e Federação Internacional de Lutas Associadas – FILA; Indicador: A 

equipe técnica da CBLA atualizará constantemente o quadro de resultados de seus 

atletas/equipes e com base nesta atualização será possível comparar e afirmar a 

melhoria do ranqueamento de seus atletas/equipes nos ranqueamentos das entidades 

máximas da modalidade.  

 

- Desenvolver núcleos de referência (altíssimo rendimento) no treinamento 

especializado em lutas associadas; Indicador: A partir da dotação orçamentária prevista 



 

 

neste Projeto e do desenvolvimento das Ações Estratégicas deste expediente, todas as 

entidades/federações parceiras será beneficiada e os atletas de luta poderão usufruir 

deste modelo de atividades esportivas, sendo elaborados relatos semestrais, onde estas 

melhorias serão ressaltadas. 

 

- Projetar o início de um trabalho esportivo de médio prazo, visando às Olimpíadas 

RIO/2016. Indicador: Conforme já mencionado a CBLA realizará relatórios 

personalizados sobre todos os atletas participantes de suas atividades, o que anota com 

facilidade a evolução esportiva destes atletas. Com o advindo desta iniciativa, teremos 

possibilidade aumentada o surgimento e acompanhamento ainda mais pormenorizado, 

por meio de relatos individuais, de um número ainda maior de talentos para a luta 

brasileira. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO PU BLICO ALVO  

 

O projeto deverá contemplar os atletas das equipes nacionais e estaduais de Luta 

perfazendo um total de aproximadamente 700 atletas. A mensuração deste encontra-se 

na metodologia deste projeto.  

 

MODALIDADE A SER BENEFICIADA 

 

Modalidade de Estilo Greco Romano, Estilo Livre e Luta Feminina. 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

A Confederação Brasileira de Lutas Associadas – CBLA neste projeto “O BRASIL 

LUTA” que tem como objetivo a implantação de infraestrutura para o treinamento de 

atletas de alto rendimento da luta olímpica no Brasil, visando as principais competições 

da modalidade em especial os Jogos Olímpicos RIO/2016. Na oportunidade a CBLA 

contratará Coordenador Geral - Este será o responsável direto por sua gestão. Deverá 

zelar por seu andamento, gerenciar tarefas, utilizar metodologia e documentar tarefas 

do projeto. Gerenciar e controlar o cronograma de trabalho, certificando-se de que o 

desenvolvimento/treinamento das modalidades que cerca a luta olímpica estão 

ocorrendo de forma à contento. Deverá fazer cronograma de funcionamento, ter 

capacidade de acompanhamento, ter boa capacidade de análise de situações, ser um 

bom avaliador e gerente do orçamento, e ter habilidades de chefia. Todas estas 

atribuições são fundamentais neste projeto por conta do monitoramento, a Confederação 

não somente disponibilizará os materiais esportivos, como também acompanhará e 

monitorá o desenvolvimento das modalidades da luta, na oportunidade o profissinal a ser 

contratado deverá promover reuniões constantes, administrando cada uma das entidades 



 

 

parceiras/filiadas se for o caso in loco. Perfil: Profissional com conhecimentos de 

administração, de Luta Olímpica. Deverá ter sido atleta de Luta Olímpica conhecedor 

de todos os estilos, regras e técnicas de segurança. Experiência comprovada no 

esporte e com habilidade em gestão esportiva e reconhecido pela CBLA, que é a 

entidade máxima dirigente do esporte no Brasil. Forma de contratação: CLT com carga 

horária de 30 horas semanais.  

 

Este profissional diretamente envolvido com as atividades deste projeto serão 

coordenado diretamente pela direção técnica da CBLA, respondendo ao Departamento 

Técnico da entidade sobre quaisquer questões afeitas ao desenvolvimento das 

atividades mensais dos atletas. Importa ressaltar que a CBLA capacitará e continuará 

implementando a sua política de constante formação aos seus quadros de treinadores e 

profissionais que atuam junto aos atletas, perfazendo a sua melhoria esportiva e atlética 

visando o ótimo rendimento nos eventos da modalidade. 

 

OBSERVAÇÃO 

 

A contratação destes profissionais por serem celetistas incide uma série de encargos 

trabalhistas (74%). Segue o detalhamento do encargo trabalhista: INSS (Direito): 20% / 

SESI (Direito): 1,5% / SENAI (Direito): 1,0% / SEBRAE (Direito): 0,6% / FGTS (Direito): 

8,0% / Salário Educação (Direito): 2,5% / Seguro Acidente de Trabalho (Direito): 2,0 % / 

13º Salário + Encargos (Provisões): 11,31% / Férias + Encargos (Provisões): 10,64% / 

1/3 de férias + Encargos (Provisões): 3,75% e Indenizações + Encargos (Provisões): 

12,70%. 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO  

Período 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 

 

Ações 

Processo 

Licitatório – 

Aquisição dos 

tapetes de Luta e 

demais materiais 

Aquisição dos 

tapetes de Luta 

e Envio destes 

tapetes aos 

locais de prática 

Envio destes 

tapetes aos locais 

de prática. 

Monitoramento 

dos 

treinamentos/dese

nvolvimento da 

modalidade 

Início dos 

treinamentos 

técnicos, táticos 

e físicos.  

Monitoramento 

dos 

treinamentos/des

envolvimento da 

modalidade 

Período 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 

 

Ações 

Treinamentos 

Técnicos, Táticos 

Procedimento 

de Avaliação em 

Treinamentos 

Técnicos, Táticos 

Treinamentos 

Técnicos, Táticos 



 

 

 

A execução do projeto tem um prazo estipulado de doze meses a partir da data de inicio 

das atividades, e conforme cronograma abaixo. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a modernização, ampliação e adequação dos locais de prática de Luta Olímpica em 

todos os Estados em que se pratica a Luta, teremos condições  de realizar um melhor 

trabalho de preparação e seleção de atletas objetivando num primeiro momento os 

Jogos Sulamericanos de  2014, posteriormente, os Jogos Panamericanos de 2015 e, 

culminando com os Jogos Olímpicos de 2016, além de deixarmos um legado em todo 

Brasil onde divulgaremos a modalidade e teremos um incremento no número de atletas 

de alto rendimento para seleção nacional, da mesma maneira que o fazem os países 

considerados desenvolvidos nesta modalidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Serão distribuídos por todo o país, diretamente às Federações estaduais filiadas, em 

regime de comodato, equipamentos e materiais esportivos de alto rendimento, o que 

viabilizará a implantação de treinamentos mais eficazes e com maior capacidade de 

provocar o acúmulo de resultados positivos para a Luta. Esta distribuição será de 

responsabilidade do Departamento Técnico da CBLA que selecionará os Estados que 

receberão os implementos para obtenção do máximo desempenho.  

e Físicos. 

Monitoramento 

dos 

treinamentos/des

envolvimento da 

modalidade 

competição. e Físicos.  

Monitoramento 

dos 

treinamentos/dese

nvolvimento da 

modalidade 

e Físicos.  

Monitoramento 

dos 

treinamentos/des

envolvimento da 

modalidade 

Período 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 

Ações 

Procedimento de 

Avaliação em 

competição 

Treinamentos 

Técnicos, 

Táticos e 

Físicos.  

Monitoramento 

dos 

treinamentos/de

senvolvimento 

da modalidade 

Treinamentos 

Técnicos, Táticos 

e Físicos. 

Monitoramento 

dos 

treinamentos/dese

nvolvimento da 

modalidade 

Analise e 

avaliação do 

projeto 



 

 

 

Cada federação recebera o numero de tapetes determinados de acordo com a 

quantidade de atletas com idade e nível compatíveis à participação nos Jogos Olímpicos 

RIO2016. Esses tapetes ficarão alocados em locais designados pelas Federações 

estaduais, onde treinam os atletas identificados. 

 

Periodicamente ocorrerão vistorias para acompanhamento da adequada utilização dos 

materiais e possível ajuste das Metas inicialmente anotadas.  

 

Cada federação recebera um modelo de peça de carga de acordo com a categoria de 

peso e o estilo praticado naquele local de treinamento. Abaixo a relação já identificada 

da quantidade de tapetes a serem enviados a cada unidade federativa. Importa 

mencionar que os Tapetes serão distribuídos por cidades destes Estados, sempre 

considerando o número de atletas beneficiados nestas localidades. 

 

Federações com 1 a 5 atletas identificados- Receberão 1 tapete. 

ALAGOAS, PARA, PERNAMBUCO, RORAIMA, SERGIPE. 

 

Federações com 6 a 10 atletas identificados- Receberão 2 tapetes. 

BAHIA, GOIAS, PARAIBA, SANTA CATARINA. 

 

Federações com 11 e 25 atletas identificados- Receberão 3 tapetes. 

AMAZONAS, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPIRITO SANTO, MINAS GERAIS, MATO 

GROSSO DO SUL, PARANA, RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL. 

 

Federações com mais de 25 atletas identificados- Receberão 5 tapetes. 

RIO DE JANEIRO e SÃO PAULO. 

 

As entidades parceiras do estado do Rio de Janeiro além de receberem os tapetes serão 

contempladas também com o fornecimento de Material Esportivo: Boneco de Luta, Osso 

de Luta, Bolsa G e Bolsa GG. As outras entidades parceiras a priori não receberão os 

referidos materiais.  Tal decisão foi realizada pela Confederação Brasileira de Lutas 

Associadas após conversa/reunião com todas as entidades filiadas/apoiadoras da 

Proponente. 

 

IMPACTO E BENEFI CIOS 

 

- Considerando a distribuição dos Equipamentos e Materiais Esportivos, o Brasil é 

equiparado, após este projeto, aos países mais desenvolvidos da modalidade no mundo; 



 

 

- Viabilização de condições ideais para planejamento, execução, coordenação, controle 

e avaliação dos atletas de Luta, em seus Estados de origem; 

- Aumento do desempenho e consequente obtenção de resultados em todas as 

Categorias, Naipes e Estilos de Luta; 

- Realização de intercâmbio de competições e treinamentos entre os Estados, 

possibilitando o aumento do nível dos resultados esportivos nacionais e internacionais; 

-  Proporcionar uma preparação esportiva adequada para o selecionado brasileiro de 

Luta visando os Jogos Olímpicos de 2016e  

-  Proporcionar o Legado da Luta em todo o Brasil. 

  

COMUNICAÇÃO DO PROJETO  

 

A Confederação Brasileira de Lutas Associadas – CBLA por meio de seu Departamento 

de Marketing irá utilizar todos os meios disponíveis para divulgação das ações previstas 

neste projeto tanto por meio de sua assessoria de imprensa, como por atualização 

permanente em seu sitio (www.cbla.com.br). Será obedecida a Legislação Federal que 

trata da divulgação das logomarcas federais.  

 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

Ministério do Esporte – ME  

 

MATERIAL ESPORTIVO 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Tapete homologado para pratica 

de Luta  (Material Esportivo) 
50 Unidade R$55.000,00 R$ 2.750.000,00 

*Boneco de Luta 

(Material Esportivo) 
15 Unidade R$ 2.500,00 R$ 37.500,00 

*Osso de Luta 

(Material Esportivo) 
15 Unidade R$ 2.800,00 R$ 42.000,00 

*Bolsa G 

(Material Esportivo) 
10 Unidade R$ 450,00 R$ 4.500,00 

*Bolsa GG 

(Material Esportivo) 
10 Unidade R$ 550,00 R$ 5.500,00 

TOTAL GERAL MATERIAL ESPORTIVO R$ 2.839.500,00 

TOTAL GERAL MINISTÉRIO DO ESPORTE R$ 2.839.500,00 
* Insumos para o Estado do Rio de Janeiro 

 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas – CBLA  

 

http://www.cbla.com.br/


 

 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Coordenador Geral  12 Meses R$ 3.850,20 R$ 46.202,40 

TOTAL GERAL RECURSOS HUMANOS R$ 46.202,40 

ENCARGO TRABALHISTA 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Encargo trabalhista 74% 12 Meses R$ 2.849,15 R$ 34.189,80 

TOTAL GERAL ENCARGO TRABALHISTA R$ 34.189,80 

TOTAL GERAL CONF. BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS R$ 80.392,20 

 

ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO (PLANILHA) 

 

TOTAL ME (97,24%) R$ 2.839.500,00 

TOTAL CBLA (2,76%) R$ 80.392,20 

TOTAL DO PROJETO R$ 2.919.892,20 

 

Cronograma de desembolso (valores em reais) 

 

Concedente 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

R$ 

2.839.500,00 
- - - - - 

Proponente 
R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

Concedente 
7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

- - - - - - 

Proponente 
R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

R$  

6.699,35 

 

A Contrapartida será realizada em 12 parcelas, pois considera o período total de 

contratação do Coordenador deste Projeto, mês a mês. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto “O BRASIL LUTA” possibilitará reunirmos todas as condições de praticar a 

Luta Olímpica em alto nível em todas as regiões do Brasil. Este projeto possibilitará 

condições adequadas aos atletas de alto rendimento em treinamento para que possa 

representar o Brasil nos eventos esportivos mais importantes do Calendário 

Internacional, culminando na obtenção das Metas projetadas pela Confederação 



 

 

Brasileira de Lutas Associadas e pelo Comitê Olímpico Brasileiro para os Jogos 

Olímpicos de 2016. 

 

                                 

                                         


