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1. Introdução;   

Para apresentar e esclarecer o Plano Diretor de Tiro com Arco, chamo a atenção para os seguintes pontos de 
partida. 
 
Participação e empenho; 

Este plano é resultado de uma cooperação muito eficaz entre a CBTARCO, o COB e a FITA. Até agora, essas 
entidades participaram com uma mente aberta e construtiva para trocar experiências e ambições. Todas as partes 
concordaram e deram seu total empenho ao Plano Diretor de Tiro com Arco!  

Um agradecimento especial a Sebastian Pereira (Gerente de Alto Rendimento do COB) pelo grande trabalho 
feito com coordenação e estimulando essa cooperação!  

Ambições e resultados;  

Provado por referências internacionais, a realização do sucesso do tiro com arco olímpico é possível com a 
criação de um “programa de classe mundial” sólido. 

A partir de 2011, há um período de mais de cinco anos para implementar um “programa de classe mundial” que 
faça dos arqueiros brasileiros os favoritos para ganhar medalhas olímpicas no tiro com arco. Um período de 
cinco anos deve ser suficiente para realizar as ambições definidas!  

Definição de “programa de classe mundial”;  

Embora não seja fácil definir precisamente um "programa de classe mundial", uma tentativa de descrever os 
ingredientes: 

• Programa central em tempo integral � foco incondicional e completo 
em Rio 2016 

• O programa caracteriza-se pela consistência e clareza em seu 
conteúdo, competências e responsabilidades de tarefas   

• Total empenho e comportamento de alta performance por parte dos 
atletas  

• Dirigido por técnicos de nível internacional 
• Melhores instalações com relação a material e aspectos (físicos e) 

mentais 
• Bom equilíbrio entre o esporte, estudo/trabalho, descanso e 

relaxamento 
• Clareza sobre "quais metas?" e "como conseguir?” 
• Interação ótima entre os níveis estratégicos e operacionais  
• Clareza quanto aos aspectos financeiros (possibilidades, limites e 

assim por diante) 
 

Função e sistema;  

A função mais importante deste Plano Diretor é a criação de uma visão sobre fixação de seis anos, durante os 
compromissos, através dos quais todas as pessoas das partes interessadas o conhecerão e não o esquecerão! 

Embora seja um documento sério, não passa de uma habilidade flexível para criar sucessos. Se necessário, serão 
adaptadas às novas circunstâncias e opiniões.  

Cada edição é uma definição global das intenções do programa e é fornecida com números financeiro 
estimados. Sem mudanças (positivas ou negativas), estes números são fixos!  

No prolongamento deste Plano Diretor Mundial, um programa de atividades será composto todos os anos.  



Anseio por um processo construtivo e de sucesso do Plano Diretor de Tiro com Arco, em nome da CBTARCO, 
do COB e da FITA, 
 
Peter Nieuwenhuis, 
Supervisor do Plano Diretor de Tiro com Arco. 
 
 

2. Atletas; 
 

Conseguir ser um membro da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" é uma oportunidade única para gerar uma 
experiência esportiva que é valiosa para o resto da vida! Para atingir tal experiência é necessário doação, grandes 
investimentos e um maior empenho dos membros em potencial da equipe! 

Todo o processo é muito delicado e terá regras claras e bem definidas para o perfil de atendimento aos atletas e 
pleno respeito de interações mútuas.  

Número de arqueiros;  

Os números dos atletas da "Equipe Rio 2016" (homens e mulheres juntos) será limitado. 

Os números máximos serão: 

� 2011 / 10 
� 2012 / 12 
� 2013 / 14 
� 2014 / 12 
� 2015 / 10 
� 2016 / 8 

Perfil dos Arqueiros;  

Como disse antes, só o compromisso incondicional e uma atitude de alto rendimento são uma base efetiva para 
um desempenho de alto nível em 2016! Estas condições são obrigatórias para participar no programa olímpico. 

A partir deste parecer, sobre condições reais de sucesso, os lugares principais no sistema de seleção não serão 
corrigidos pela pontuação. 

Os seguintes aspectos definem o perfil de arqueiros preferido: 
• Talento técnico, escolha do treinador chefe 
• Talento físico, escolha do treinador chefe 
• Talento mental, escolha do treinador chefe 
• Empenho total 
• Atitude de alto rendimento 
• Habilidades sociais 
• Menores de 20 � 2 anos de experiência em tiro com arco 
• Maiores de 20 � 4 anos de experiência em tiro com arco 
• Nascidos em 1998 ou anterior  
• Aceitação do contrato de atletas 

Contrato de atletas;  

Todos os arqueiros assinarão um contrato anual de atleta. Este contrato tem o seguinte resumo: 
• Expectativas do atleta 
• Direitos do atleta 
• Condições financeiras 
• Objetivos individuais  



• Sistemas de avaliação 
• E assim por diante… 

 

Instalações dos atletas;  

Os atletas receberão alojamento em Campinas, refeições e um pequeno apoio financeiro. O tamanho do apoio 
financeiro depende da situação e das circunstâncias pessoais. Além deste apoio, haverá ajuda para gerenciar e 
verificar o equilíbrio entre o esporte e os estudos. Haverá também a intenção de ajudar os arqueiros a encontrar 
um emprego de tempo parcial.  

Objetivos globais;  

Embora os processos de desenvolvimento tenham um caráter individual, os seguintes objetivos gerais são 
oportunos:  

• 2011 � observação e desenvolvimento de talentos 
• 2012 � maior desenvolvimento em nível nacional 
• 2013 � nível internacional modesto 
• 2014 � nível internacional modesto/alto 
• 2015 � nível internacional 
• 2016 � nível internacional superior 

 

3. Equipe Técnica; 

Um "programa de classe mundial" tem de ser gerida por uma ótima equipe técnica! Eles trazem o conhecimento, 
a especialização e a experiência para desenvolver os talentos ao mais alto nível internacional visado.  

Em um processo de desenvolvimento como este programa, uma excelente interação entre todos os níveis do 
pessoal técnico é obrigatória!  

Além de uma boa interação, clareza na descrição das tarefas como também nos perfis profissionais também são 
obrigatórios!  

A equipe técnica é composta pelas seguintes funções: 
• Coordenador Técnico  � 1,0 fte 
• Treinador        � 1,0 fte 
• Auxiliar de Treinamento    � meio período 
• Treinadores Regionais (todos eles)� meio período 
• Assistências Médicas   � adicional 
• Treinador Mental    � adicional 
• Plano Diretor de Supervisão � meio período 

 
 
Perfis de tarefa globais; 
 

• Coordenador Técnico 
- gestão e controle dos processos operacionais 
- coordenação central de todas as questões operacionais 
- administração de todos os aspectos operacionais do Plano 

Diretor 
- interação operacional com Comitê Olímpico, treinador chefe, 

assistente técnico, técnicos regionais, assistências médicas e 
psicólogo 

- interação estratégica e operacional com o supervisor 
- Se reportar ao supervisor 

 



 
 
 

• Treinador Chefe 
- organização, planejamento e execução de programas de 

treinamento 
- treinamento durante as competições relevantes 
- observação e seleção de eventuais "Arqueiros da Equipe Rio 

2016" 
- interações e apoio aos treinadores regionais ligados aos “atletas 

potenciais da equipe Rio”, bem como o desenvolvimento de 
talentos 

- interação com o Assistente técnico sobre questões operacionais 
relevantes 

- Se reportar ao Coordenador Técnico e ao Supervisor 
 
 

• Auxiliar Técnico 
- auxiliar (sob instruções!) o Treinador chefe 
- gestão dos assuntos sociais, em Campinas (alojamento, estudos 

e trabalho) 
- Se reportar ao Treinador Chefe 

 
• Treinadores Regionais 

- desenvolvimento de arqueiros selecionados (em potencial) 
- interações com o Treinador chefe  e Coordenador Técnico 
- participação em várias atividades de desenvolvimento 

 
• Supervisor 

- responsabilidade global 
- composição e gestão (através de análise, planejamento, 

acompanhamento e avaliação) do Plano Diretor 
- interações com Coordenador Técnico, Treinador Chefe, 

Diretoria da CBTARCO e Gerente de Alto Rendimento do 
COB 

- Se reportar a CBTARCO, ao COB e à FITA 
 
Competências definidas como globais; 
 

• Coordenador Técnico 
- conhecimento técnico do esporte 
- habilidades sociais e cooperativas 
- conhecimento dos processos internos da CBTARCO 
- respeitado pelo "Mundo dos arqueiros brasileiros” 
- rigor sobre as finanças, organização e administração 
- lealdade com o Plano Diretor 

 
• Treinador Chefe 

- conhecimentos e habilidades específicas relativas a nível 
internacional (mais alto) de tiro com arco 

- experiência de treinador para tiro com arco de alto rendimento 
- preferencialmente com experiência em observação e 

desenvolvimento de talentos 
- habilidades sociais e cooperativas 
- comunicação verbal e escrita 
- lealdade com o Plano Diretor 

 
• Auxiliar Técnico 

- conhecimentos e habilidades específicas sobre tiro com arco de 
alto nível 



- preferencialmente com experiência em observação e 
desenvolvimento de talentos 

- lealdade com o treinador chefe 
- lealdade com o Plano Diretor 

 
• Treinadores Regionais 

- conhecimento técnico do esporte 
- preferencialmente com experiência em observação e 

desenvolvimento de talentos 
- lealdade com o Plano Diretor 

 
• Supervisor 

- abstração e competências estratégicas 
- convicção e determinação  
- experiências relativas aos programas de alto desempenho 
- habilidades sociais e cooperativas 
- lealdade com o Plano Diretor 
-  

4. Acomodações de Treinamento; 
 

 
Todos os treinamentos da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016” terão como sede a cidade de Campinas.  
Argumentos importantes para a escolha deste lugar são: 

- boa qualidade e acomodações completas 
- instalações específicas de treinamento físico  
- condições climáticas adequadas 
- excelentes escolas e universidades 
- cidade relativamente tranquila e segura 
- condições financeiras atraentes relativas à hospedagem e 

aluguel de apartamento(s)  

Nos primeiros anos (2011-2012), os atletas treinarão no Clube Militar de Campinas. O Clube Militar já conta 
com experiência em atividades de tiro com arco. Da mesma forma como planejando agora, o programa irá para o 
Centro de Treinamento Nacional (multifuncional) em Campinas, que está sendo construído neste momento pela 
Prefeitura de Campinas em conjunto com o Ministério do Esporte. 

Além de atividades da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016” haverá também atividades para a procura de talento, 
em Campinas. Todos os Treinadores Regionais participarão desta atividade. 

Para obter mais explicações sobre as atividades para caça de talento, por favor consulte o 
capítulo 7, "Desenvolvimento"!  
 

Competições; 

 
O conteúdo do programa de competição é paralelo com o nível de desenvolvimento almejado. Com o andamento 
dos níveis descritos anteriormente, os programas de competição serão definidos. 
 
 
Programa de competição: 
 
Anos;  Objetivos do Programa;  Acentos principais da competição; 
 
2011  observação/desenvolvimento de talento nacional e regional  
 
2012  nível nacional    nacional e regional 
 



2013  nível internacional modesto  internacional e regional  
 
2014  nível internacional modesto/mais alto  internacional e regional 
 
2015  nível internacional    (o mais alto) internacional 
 
2016  nível internacional superior  (o mais alto) internacional 
 

Normas de seleção:  

Devido os lugares a serem definidos na observação e desenvolvimento de talentos, em 2011 e 2012, as normas 
de seleção serão "simples e mais gerais". Os atletas da Equipe Rio 2016 não terão uma posição de preferência.  

É claro que com base no desenvolvimento e progressão positivos, a partir de 2013, em relação às competições 
internacionais, haverá uma "preferência” para os atletas da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016”.  

5. Equipamentos; 

Embora os talentos, a atitude, o comprometimento e a experiência de alto nível dos atletas da equipe técnica 
sejam os ingredientes mais importantes para um curso de sucesso, um "programa de classe mundial" também 
precisa ter condições de materiais excelentes!  

Acordos de patrocinadores sobre equipamentos de atletas; 
 

• A CBTARCO terá, em 2011, patrocinadores de equipamentos 
• patrocinadores relacionados  especialmente com arcos, flechas e 

uniformes; Os patrocinadores doando equipamentos 
• acordos de patrocinadores vão cobrir o período completo do Plano 

Diretor (2011-2016) 
• O Coordenador Técnico decide quais os atletas que recebem 

equipamentos 
 
Equipamento de análise Dartfish; 
 

• O sistema de análise de Dartfish será utilizado pela Equipe Técnica 
• introdução e apoio sobre como usar este sistema de análise serão feitos 

por um especialista da área de Ciências do Esporte do COB 
 
Metas e alvos; 
 

• Haverá metas e alvos suficientes  
 

6. Desenvolvimento; 
 
 
No fluxo do Plano Diretor de Tiro Com Arco, um monte de oportunidades surgirá para desenvolver o "nível 
máximo" do tiro com arco brasileiro.  Sua plena utilização, são oportunidades para se “pegar” através de um 
projeto de desenvolvimento. Dessa forma, torna-se parte integrante do Plano Diretor! 
 
Metas do projeto; 
 

• desenvolvimento geral do tiro com arco brasileiro 
• foco no desenvolvimento e educação dos treinadores brasileiros, 

principalmente nos Treinadores Regionais 
• manter o conhecimento específico no país; especialização em alto 

renidmento (também) após as Olimpíadas de 2016 
 
 



Definição do projeto; 
 

• o projeto de desenvolvimento é parte integrante do Plano Mestre de 
Tiro com Arco em 2016 

• projeto de desenvolvimento, no fluxo de um "programa de classe 
mundial", gera as melhores práticas � “aprender/fazendo” 

• cooperação com o COB sobre a formalização da educação e dos 
projetos de desenvolvimento 

 
Objetivos do projeto; 
 

• introdução e definição dos princípios de alto rendimento 
• “Aprender/fazendo” � aspectos técnicos do esporte, aspectos do 

desenvolvimento de talentos, aspectos físicos e mentais. 
• 2013 � nível técnico 2 / 3 
• 2016 � nível técnico 3 / 4 

 
Gestão do projeto; 
 

• gestão operacional de Coordenador Técnico 
• “Teoria da educação” gestão pelo especialista do COB 

Especialização de alto nível; 
 

• contribuições especiais por especialistas de alto nível como o Sr. Juan 
Carlos Holgado (Diretor de Eventos da FITA) em 2011 e Sr. Kim 
Kuyng Tak (técnico de alto nível coreano) em 2012 

 
Cobertura esperada/possível dos custos do programa; 
 

• Lei Agnelo/Piva 
• Ministério do Esporte  
• “Projetos Especiais” do COB 
• Arco Hoyt 
• Flechas Easton 
• Solidariedade Olímpica Internacional 
• Fundação Easton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


