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Oportunidades

Aproveitar as oportunidades geradas pela realização dos Jogos 
Paralímpicos em nosso País.

• Técnico-esportivas

• Comerciais

• Legado



Oportunidades

Técnico-esportivas

• Maior investimento no esporte paralímpico

• Centro Nacional de Treinamento Paralímpico

• Rede Nacional de Treinamento Paralímpico



Oportunidades

Legado

• Financeiro

• Esportivo

• Social 



Oportunidades

Legado - Esportivo

• Impacto no recrutamento e identificação de talento

• Ampliação da capilaridade do esporte paralímpico

• Desenvolvimento de RH especializado: geração e 
atração

• Política nacional de esporte com clara definição de 
papéis e responsabilidades



Oportunidades

Legado – Social 

• Mudança da percepção da sociedade em relação às pessoas com 
deficiência e diversidade - Awareness

• Acessibilidade e Design Universal 
arquitetônico, tecnológico e de acesso a 
informação

• Garantia do direito das crianças com 
deficiência a prática esportiva na escola



Oportunidades

Legado – Social 

• Eficácia das políticas públicas e legislação pertinente

• Mudança da percepção das pessoas com 
deficiência em relação a atividade física: 
combate ao sedentarismo

• Rio 2016 é um catalisador e não um ponto final
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Atleta com deficiência – Quem é esse cliente?

• O conceito geral para clientes é o mesmo, entretanto temos que estar
atentos à algumas especificidades do Paraolímpico

• Atletas paraolímpicos têm a mesma expectativa de atletas olímpicos em 
relação a :

o instalações de competição e treinamento de alta qualidade técnica

o Serviços de alta qualidade

o Serem tratados com atletas de alto rendimento

• Alguns atletas tem diferentes necessidades de acessibilidade e mobilidade 
em relação aos atletas olímpicos. Estas necessidades dependem da natureza 
de suas deficiências.
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Oportunidade

• Criada em 2009, Academia Paralímpica Brasileira tem como duas linhas de 
atuação principais: Pesquisa & Publicação e Educação & Capacitação.

• Educação & Capacitação: Além de treinar e desenvolver profissionais para o 
altíssimo rendimento, a APB também capacita profissionais das redes 
públicas de educação, esporte e lazer, etc. a trabalhar com a clientela de 
pessoas com deficiência.  

• Sistema de ensino a distancia e presencial de acordo com os objetivos 
estratégicos do parceiro, buscando convergência e minimizando os custos.
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Acessibilidade

• Acessibilidade dentro do CIE é fundamental, não apenas na área de prática 
esportiva, mas também vestiários e demais áreas de circulação geral.

• Rampas e portas largas não são suficientes. Existem outras áreas de 
deficiência. 

• Seu cliente, o atleta com deficiência, precisa chegar ao CIE: preocupação 
com o entorno da instalação, com o sistema de transporte e o local escolhido 
para a instalação do centro. 
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