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Terreno foi cedido pela União e campo teve projeto de Burle Marx

CT Vale das Laranjeiras

O primeiro gramado foi inaugurado em abril 
de 1983, um projeto do paisagista Roberto 
Burle Marx. O vestiário ficou pronto no triênio 

1987/1989. Com a construção dos alojamentos e de 
toda a área técnica no alto do morro, fez-se final-
mente a inauguração oficial, em 1995. O Centro de 
Treinamento recebeu o nome de CT Sylvio Kelly dos 
Santos - Vale das Laranjeiras. Hoje, Xerém é reco-
nhecido nacionalmente como um celeiro de craques. 
Mas o local estava abandonado. 

     UM SONHO QUE COMEÇOU 
EM 1981, COM A CESSÃO DE 
UM TERRENO DA UNIÃO, COM 
79.900 m². A terraplanagem foi ini-
ciada no ano seguinte, após a decisão 
de construir os alojamentos no topo 
do morro e os campos na parte baixa. 

Como tudo começou...  

The dream started in 1981, when a 79,900 sqm terrain was do-
nated by the Federal Government of Brazil. Earthwork started in 
the following year and the first grass field opened in April 1983 – a 
project from landscape designer Roberto Burle Marx. The Train-
ing Center officially opened in 1995 and was named Sylvio Kelly 
dos Santos – Vale das Laranjeiras. Nowadays, Xerém is known 
across the nation for producing high quality soccer players. 
However, the place  was in very poor conditions.  

In this special edition, know the recovery work that 
has been done since 2011, and that goes far beyond 
the refurbishment.

3.

HOW IT ALL BEGAN... 
Land was donated by the Union and 
field was projected by Burle Marx

    Nesta edição especial, conheça 
o trabalho de recuperação que 
vem sendo feito desde 2011, e 
que vai muito além das reformas.
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Campos com buracos, piso duro e mofo nos quartos: condições eram insalubres

“O que encontrei me-
xeu muito comigo. Os 

jovens não podiam viver 
naquela falta de dignida-

de”, Peter Siemsen

Caos em 2010

Alojamento era chamado 
de Carandiru

Situação  
encontrada

SITuATION fOuNd 
Accommodation used to be 
called Carandiru (Carandiru was  

the name of an extinct Penitentiary 
in São Paulo)

“What I found really touched me. 
The kids could not live in  

that lack of dignity”.  
Peter Siemsen
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O s armários depredados nos cômodos completavam 
o cenário de abandono com a sala de internet, que 
parecia um depósito de computadores quebrados. 

Nos campos, enormes buracos, somados ao piso duro, 
colocavam em risco a integridade física das joias tricolores. 
Essa era a realidade dos atletas, que, em sua maioria, já 
vêm de condições precárias. 

– Quando o Fluminense enfrentou o América do México 
em 2011, deixei de viajar com o time para passar dois 
dias em Xerém. O que encontrei nos alojamentos mexeu 
muito com o meu lado família. Os jovens não podiam 
viver naquela falta de dignidade – contou o presidente 
Peter Siemsen após a reforma.

     CARANDIRU. ASSIM ERAM CHAMADOS 
PELOS PRÓPRIOS ATLETAS OS QUARTOS 
DOS ALOJAMENTOS, NO PRÉDIO principal. 
Cheios de mofo e sem energia, apresenta-
vam condições totalmente insalubres. Os 
banheiros expunham infiltrações, rachadu-
ras e portas quebradas. Sequer havia pias 
e chuveiros.

In the main building, athletes would call rooms Carandiu (a now deacti-
vated prison in São Paulo). Full of mold and no electricity, rooms would 
have very poor conditions. Broken lockers completed the scenery of 
abandonment. In the fields, huge holes would make it risky for athletes 
to practice. - When Fluminense played against América de México in 
2011, I decided not to travel and spent two days in Xerém. What I saw 
in the dorms really impacted the “father” inside me. Such young boys 
shouldn’t be living without dignity – President Peter Siemsen told after 
the refurbishment. 
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Início de uma nova era

Obras urgentes na 
primeira etapa

Abril  
de 2011

AprIL 2011 
Urgent refurbishments 

in the first stageQuartos e os dois 
campos principais 
foram prioridade 
e tiveram que ser 

completamente re-
construídos

Dorms and the two 
main fields were a top 
priority and had to be 

completely rebuilt
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Reforma do gramado envolveu várias etapas até o plantio da grama

O s quartos tiveram que ser completamente recons-
truídos, tamanho o estado de degradação. Parte 
hidráulica, elétrica, impermeabilização, sistema 

de exaustão, tudo teve que ser refeito, enquanto os campos 
recebiam grama nova, irrigação eletrônica e drenagem, 
com padrões internacionais. Foi uma reforma minuciosa no 
gramado, que envolveu várias etapas até o plantio da grama 
propriamente dita, a mesma utilizada no Engenhão. 

     EM ABRIL DE 2011, INICIAVAM-SE AS 
OBRAS NO CENTRO DE TREINAMENTO 
VALE DAS LARANJEIRAS. Na primeira 
etapa, a prioridade foram os alojamentos e 
os dois campos principais. Até o término da 
reforma, os atletas que residiam no local 
foram transferidos para o Hotel Concentra-
ção Telê Santana, próximo ao CT.

In April 2011, construction on the site of the Training Center began. In the 
first stage of work, priority was given to the dorms and two main fields. 
While construction work was in place, the athletes living there moved 
to a nearby hotel. Rooms had to be completely rebuilt due to horrible 
conditions. Everything had to be made again, while fields received grass, 
irrigation and draining systems that met international standards. Work 
on the grass fields was extremely detailed until grass was planted – the 
same grass planted in the Engenhão Stadium. 
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Entrega da primeira etapa

Melhores condições 
para os atletas

Abril  
de 2012

AprIL 2012 
Better conditions for 

the athletes

“O Carandiru agora é 
o nosso palácio”, atleta 

paraibano Leonardo 
Henrique, no dia da 

inauguração
“Carandiru now is our 

palace,” says an athlete 
from the State of Paraí-
ba, Leonardo Henrique, 

on the opening day
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Inauguração contou com visita e treino do time profissional às novas instalações: sala de internet também foi reformada

A lém da reforma nos 30 quartos do alojamento 
e nos dois campos principais, foram instala-
dos novos computadores na sala de internet 

e uma central de monitoramento, para dar mais 
segurança aos mais de 300 atletas que circulam ali 
diariamente. Os quartos ganharam ar-condicionado, 
ventiladores, TVs de LCD, escrivaninha para estudos, 
camas e armários novos.  
 
O impacto foi imediato: menos lesões musculares, 
mais conforto, privacidade e concentração.                                                              

     EM ABRIL DE 2012, OS JOVENS PU-
DERAM DESFRUTAR DE MELHORES 
CONDIÇÕES com a entrega da primeira 
grande transformação no CT desde a 
sua inauguração oficial, em 1995.

– O Carandiru agora é o nosso palácio – brincou o 
atleta paraibano Leonardo Henrique, o Leo, no dia 
da inauguração, que contou com um treino do time 
profissional.

In April 2012, the boys were able to enjoy better conditions 
thanks to the first greatest change at the Training Center since 
its official opening in 1995.

In addition to the refurbishment of 30 rooms and two main 
fields, new computers were installed at the internet room and a 
monitoring center was commissioned, in order to provide more 
safety to more than 300 athletes who circulate there every day. 
Rooms received air conditioning equipment, fans, LCD TVs, 
study desks, new cabinets and beds. Consequences of such 
changes were immediate: less muscle damage, more comfort, 
privacy and concentration. “Carandiru now is our palace,” says 
an athlete from the State of Paraíba, Leonardo Henrique, on the 
opening day, when the Center hosted a training match of the 
professional team.
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Recursos da venda do 
lateral Fabinho para a 
Europa foram todos 

aplicados no centro de 
treinamento 

Earnings from the sale 
of the right-back Fabinho 

to an European team 
were all invested at the 

training center

A segunda fase de obras

Novo vestiário e mais 
dois campos reformados

Abril  
de 2013

AprIL 2013 
A new locker room and two 

more fields refurbished
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Lavanderia recebeu máquinas 
modernas e novo vestiário 
foi contruído atrás do campo 
principal. Gramados anexos 
também foram incluídos na 
segunda fase

N essa segunda fase, concluída em abril de 2013, o 
investimento foi de R$ 750 mil. A construção do ves-
tiário foi financiada com a venda do lateral Fabinho 

para a Europa, posição na qual o clube conta com opções 
de qualidade. Todos os recursos foram aplicados no CT, 
como prometeu Peter Siemsen. No total, R$ 3 milhões já 
foram investidos desde 2011. Além das obras, o valor inclui 
o investimento em equipamentos, tecnologia e pessoal.

     AS OBRAS NO CT NÃO PARARAM APÓS 
A ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA. PARA-
LELAMENTE, FOI INICIADA A REFORMA de 
outros dois campos, nos mesmos moldes 
dos principais. Além disso, foi construído 
um vestiário de visitantes, já que havia so-
mente o vestiário da década de 80. A lavan-
deria também recebeu máquinas novas.

Construction on the site of Training Center didn’t end upon the conclu-
sion of the first stage of work. In parallel to this refurbishment, work 
was done in two other fields, following the same standards applied to 
the main fields. Moreover, a visitor’s locker room was built, as the previ-
ous one dated back to the 1980s. In such second stage, concluded in 
April 2013, R$ 750,000 were invested. The construction of the new locker 
room was financed with the earnings of the sale of player Fabinho to an 
European team. In total, R$ 3 million have been invested in this project 
since 2011. Besides the construction, this sum includes investment in 
equipment, technology and staff.  
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      CIENTE DE QUE OBRAS APENAS NÃO SERIAM 
SUFICIENTES PARA RECUPERAR A VOCAÇÃO DE 
XERÉM, a diretoria também investiu fortemente 
em recursos humanos. Hoje, a equipe de prepara-
ção e captação é uma das melhores do Brasil.

As comissões técnicas foram reestruturadas logo em 2011. 
E o Fluminense investiu mais em captação, pesquisando 
também talentos no mercado, numa postura pró-ativa. Foi 
assim que chegaram promessas como o atacante Samuel, 
do Internacional (RS), e o meia Eduardo, do Fortaleza (CE). 

uma nova filosofia
Equipe qualificada visa a formação do atleta e o jogo ofensivo 

Mais do que obras

Ricardo Berna, Marcos Felipe, Kléver e Cavalieri: exemplo de integração 

Essa equipe é responsável pela implantação de uma nova 
filosofia, que visa a formação do atleta e o jogo ofensivo, mais 
do que os títulos, vistos como consequência do trabalho. Além 

disso, para que cheguem mais maduros ao profissional, os jovens 
ganham experiência. Um exemplo é a maior participação da base em 
torneios no exterior. A integração com o futebol profissional também 
aumentou. Outra mudança foi no serviço social, que aproximou mais a 
família dos atletas do clube.

Considering that the board of directors knew that a makeover would not be enough 
for bringing back Xerém’s reputation, a lot has been invested in human resources. 
Nowadays, our headhunting and preparation team is one of the best in Brazil.  This 
team is accountable for implementing a new philosophy, which aims at forming 
the athlete, whereas the “offensive games”, more than championship victories, 
are seen as a result of work. That said, in order to athletes reach the professional 
league with maturity, youngsters gain experience. One example is the increased 
participation of the youth athletes in  tournaments abroad. Integration with profes-
sional soccer has also improved. Another change was in social service, which made 
families come closer to the athletes. The coaching staff was restructured in 2011.

A NEW pHILOSOpHy 
Qualified team aims to train the 
athlete and the offensive game
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Garimpo ampliado
Integradas à base, escolinhas oficiais contribuem na captação

Projeto Guerreirinhos

Uniformes do projeto: unidades reformuladas para se aproximarem de Xerém

      ALÉM DA TRADICIONAL 
PENEIRA E DO FUTSAL, O 
FLUMINENSE aposta em suas 
escolinhas oficiais como mais 
um meio de captar talentos.

Por isso, elas foram reformuladas. 
O sistema mudou para franquias. 
E os professores agora são capa-

citados em Xerém, enquanto os mais de 
5 mil alunos contam com atividades de 
integração com a base. Outra novidade é 
que observadores técnicos passaram a 
visitar as escolas do projeto Guerreirinhos 
regularmente. 

Hoje, já são mais de 40 representantes, 
sendo 19 na Capital, seis no Grande Rio, 
nove no Interior, seis em outros estados, 
uma na Argentina e uma no Chile, au-
mentando a frente de internacionalização 
do clube. Em março, a primeira escola 
reformulada, no Recreio, participou de um 
torneio infantil em Portugal e na Espanha, 
com equipes como Benfica e Juventus. 

O projeto Guerreirinhos segue a todo 
vapor. O clube negocia unidades na Vene-
zuela e nos Estados Unidos. Além disso, o 
Fluminense estuda a criação de unidades 
sociais e o Centro de Treinamento Vale das 
Laranjeiras deve ser o lar da unidade pio-
neira, abrindo suas portas para crianças 
que muitas vezes não têm acesso a um 

Apart from the tradition selection and futsal, Flu-
minense also invests in its soccer schools in order 
to find new talent. For this reason, they have been  
reformulated. The system is now based on franchises 
and coaches are now trained in Xerém. Now, there are 
41 representatives, six in other states and one in Ar-
gentina, which expands the international presence of 
Fluminense. In March, the first reformulated school, 
in Rio’s neighborhood Recreio dos Bandeirantes, took 
part in an international championship in Europe.  

ExpANdEd rECruITmENT 
Integrated to the youth academy,  
official schools contribute to captation

trabalho esportivo profissional qualificado.
– Nosso projeto é adequado para a criança 
que quer aprimorar a técnica para praticar 
o esporte mais divertido do mundo e 
também para aquela que quer treinar para 
ser tornar um futuro guerreiro e brilhar 
no Maracanã – destaca Cássio Miranda, 
coordenador do Guerreinhos.
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O aproveitamento de atletas no exterior é fruto 
do trabalho de internacionalização do clube. A 
participação da base em torneios fora também 
integra esse projeto, servindo de vitrine e dando 
mais experiência aos atletas. Só este ano, 
foram três viagens para competições em Doha 
(Catar), Dallas (EUA) e Amsterdam (HOL). 

Relacionamento maior 
com clubes estrangeiros

Um plano de carreira

Aproveitamento em times 
brasileiros e do exterior

Além do  
profissional

BEyONd prOfESSIONAL 
Placement on teams in Brazil 

and abroad

Jogadores são valo-
rizados ou retornam 
com mais experiên-

cia ao Fluminense
Players increase their 
value or return with 
more experience to 

Fluminense

Higor, no Avaí; Matheus Carvalho, no Joinville; Lucas Patinho, no     Hajduk Split; e Pablo Dyego, no Djurgårdens 
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– Xerém talvez seja o braço mais importante do nosso processo de 
internacionalização, porque temos alta capacidade de formação de 
talentos. Esse reconhecimento como clube formador abre portas – 
resume o presidente Peter Siemsen.

Prova de que a missão de revelar jogadores vem 
sendo cumprida é a maior utilização da base no 
profissional: 45% da equipe. Mas, hoje, este apro-

veitamento vai além do time principal.

Como no processo de formação do futebol não há como 
absorver todos que sobem – em média, mais de dez 
atletas são formados por ano –, o Fluminense estruturou 
um projeto mais amplo de valorização das joias tricolo-
res. Se o atleta não for aproveitado no profissional, ele 
tem a opção de ser emprestado para times do Brasil e do 
exterior, a fim de ganhar mais visibilidade ou voltar mais 
experiente e valorizado, como foi com Wellington Nem. 
 
O clube não perde o vínculo com o jogador e, na maioria 
dos casos, ainda mantém o investimento nele, que tem 
contrato longo desde os juniores. O meia Higor, no Avaí, 
faz parte desse projeto e pode retornar a qualquer mo-
mento que o Fluminense solicite. Matheus Carvalho, no 
Joinville Esporte Clube, é outro exemplo.  
 
Já os meias Lucas Patinho e Cassio jogam no futebol 
croata, num acordo com o Hajduk Split. O atacante Pablo 
Dyego foi emprestado ao Djurgårdens IF, da Suécia. Há 
também atletas nos EUA (2) e na China (1). 

Ra
lff

 S
an

to
s

A proof that the mission of revealing outstanding new players is being accomplished is the larger 
number of players from the youth academy which are now in the professional team: 45% of 
the team. However, nowadays this advantage goes beyond the main team. As it is not possible 
for Fluminense to allocate all players developed at the academy in the professional team – an 
average  of more than ten athletes are trained every year – the club developed a broader project 
for valuing its “jewels”. If the athlete is not placed in the professional team, he has the option of 
being loaned to other teams in Brazil or abroad in order to gain more visibility or return more 
experienced and valued, as it happened with Wellington Nem. The club does not lose the con-
nection with the athlete and, in most cases, it still retains the investment, as the athlete has a 
long-term contract since the under-20 category. For instance, midfielder Higor, who plays at 
Avai, is part of this project and can return to Fluminense at any time, if requested by the club. 
Matheus Carvalho, now playing in Joinville Esporte Clube, is another example. Midfielders Lucas 
Patinho and Cassio are playing in Croatian teams, as a result of an agreement with Hajduk Split. 
Forward Pablo Dyego was loaned to Djurgårdens IF, Sweden. There are also athletes in the USA 
(2) and in China (1).

Xerém might be the most important part of our internationalization process, as we have high 
ability to develop talent. Such recognition as a training club opens doors – summarizes President 
Peter Siemsen.

Higor, no Avaí; Matheus Carvalho, no Joinville; Lucas Patinho, no     Hajduk Split; e Pablo Dyego, no Djurgårdens 
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Mais do que revelações

Uma missão que vem 
acompanhada de títulos

Sucesso  
comprovado

prOvEN SuCCESS 
A mission that comes 

with titles

      PRIORIZAR A FORMAÇÃO DE JOGADORES 
E PRATICAR UM FUTEBOL DE QUALIDADE 
NÃO SIGNIFICA ABDICAR DE TÍTULOS. Ao con-
trário, eles são a consequência natural de um 
trabalho de excelência em todas as áreas.

Outras conquistas importantes foram a Copa Danone 2011, 
primeiro Mundial da categoria mirim, na Espanha, e o Esta-
dual 2012, com o infantil. Tudo fruto de um trabalho que tem 
nas obras a parte mais visível, mas que vai além, com uma 
equipe que desenvolve uma nova filosofia.

Nos juniores, o Flu é o atual bicampeão estadual. Em maio, o 
time aplicou uma goleada no Flamengo na primeira partida (3 
a 0) e depois viajou para a disputa da Amsterdam Cup. O time 

B administrou a vantagem no segundo confronto. Os juvenis também 
vêm se destacando. Este ano, depois de conquistarem o mundo na 
Al Kass Cup, no Catar, derrotando PSG, Inter de Milão e Real Madrid, 
venceram a Copa Rio, disputada nos moldes da Taça São Paulo.  
A final foi contra o Internacional (RS). Sem contar o Estadual 2011.

Giving priority to the development of soccer players and playing high quality soccer does 
not correspond to giving up championship awards. In contrary, such awards are the con-
sequence of a good work in all fields. In under 20, Fluminense is the twice champion in the 
state of Rio de Janeiro. In May, our team won match with Flamengo in their first match (3 to 0) 
and then flew to Amsterdam Cup. Team B managed the advantage in the second match with 
Flamengo. The under 17 are also having highlights. This year, after conquering the world in 
the Al Kass Cup, in Qatar, defeating PSG, Internazionale Milano and Real Madrid, they won the 
Copa Rio, which has a similar structure to this of Taça São Paulo. The final match was against 
International (from the state of Rio Grande do Sul). Not to mention the 2011 State Champion-
ship. Such success is the result of a work which can be easily seen in the construction work 
that has been done, but is also a consequence of a team that develops a new philosophy.

Estadual juvenil: 
desde 2011 Xerém 

coleciona troféus em 
todas as divisões
Under 17 State Cham-

pionship: since 2011 
Xerém collects trophies 

in all categories
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O goleiro Marcos Felipe está entre 
as joias tricolores que passaram a 
ser convocadas para a Seleção, refle-
xo da adoção de uma única filosofia 
no futebol de base e profissional. 

Convocações entram 
na rotina das categorias

- Mundial 2011 (Copa Danone), 

Sub-12 / Mirim

- BH Cup 2011, Sub-15 / Infantil

- Estadual 2011, Sub-17 / Juvenil

- Estadual 2012, Sub-15 / Infantil

- Estadual 2012, Sub-20 / Júnior

- Mundial 2013 (Al Kass Cup), 

Sub-18 / Juvenil

- Copa Rio 2013, Sub-17 / Juvenil

- Estadual 2013, Sub-20 / Júnior 

- Torneio de Oberndorf, Sub-20 

/ Júnior

Conquistas importantes 
nos últimos três anos

Juvenis no Catar (2013), o time mirim campeão da Copa Danone (2011) e a descontração no Carioca infantil (2012) 

Goalkeeper Marcos Felipe is among 
the stars of Fluminense, having 
been invited to join the national 
team, which is the result of our 
adoption of a single philosophy 
in the youth academy and in the 
professional team. 

Convocations became 
routine in categories
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20 anos. Fã de Thiago Silva, é rápido no 
desarme e uma das promessas da boa 
safra de zagueiros de Xerém.

25 anos. Vigoroso, chegou ao profissional 
em 2008 e foi fundamental na arrancada 
Tricolor contra o rebaixamento em 2009.

19 anos. Oriundo do futebol de salão, é um 
canhoto com boa visão de jogo. Descoberto 
pelo Flu no Fortaleza (CE) em 2011.

20 anos. Na base desde 2008, tem faro 
de gol. Encantou o técnico Abel Braga no 
Estadual 2012.

22 anos. Talento captado pelo Fluminense 
no Internacional (RS), também teve partici-
pação decisiva no Tetra.

robert Kenedy

17 anos. Recém-promovido ao profissio-
nal, foi destaque do último Sul-Americano 
Sub-17 e da All Kass Cup, no Catar.

Alta no time principal
Jovens hoje têm mais oportunidades na equipe profissional

Base em destaque

Samuel marcos Jr

     EM 2012, 41% DO ELENCO DO TETRA VEIO DE XERÉM, SENDO OS GA-
ROTOS RESPONSÁVEIS POR 27% DOS GOLS DA CAMPANHA: Samuel 
balançou as redes cinco vezes.

Eduardo digão Elivélton

mOrE SpACE IN THE mAIN TEAm 
Boys have more opportunities in the 
professional team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed não eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, Quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Atacante . (forward) Atacante . (forward) Atacante . (forward)

Meia . (midfielder) Zagueiro . (defender) Zagueiro . (defender)

20 years old. A fan of Thiago Silva, Elivélton is fast 
when disarming and one of the promises of the good 
breed of defenders developed in Xerém.

25 years old. Vigorous, became a professional player 
in 2008 and played a  fundamental role in dragging 
Fluminense out from relegation in 2009.

19 years old. Originally from futsal, is a left-handed 
player with a good vision of the game. Discovered by 
Fluminense in Fortaleza (State of Ceará) in 2011.

20 years old. At the youth academy since 2008, MJ 
has an eye for scoring goals. Fascinated coach Abel 
Braga during the 2012 State Championship. 

22 years old. A gifted player hired by Fluminense from 
Internacional (State of Rio Grande do Sul), also played 
a decisive role in the conquering of the fourth Brazilian 
Championship title.

17 years old. Recently promoted to the professional 
team, was an outstanding player during the last 
South American under-17 and also during All Kass 
Cup, in Qatar.
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“O Barcelona tem a melhor 
escola de formação de joga-

dores pois começou a plane-
jar há 50 anos. O presidente 

Peter vem fazendo um exce-
lente trabalho investindo em 

Xerém. O caminho é esse”, 
Carlos Alberto Parreira, ao 

Site oficial, 15/6/12.

“Ter uma boa comissão técnica e oferecer uma 
estrutura para captar e aprimorar os jovens estão 
entre os princípios básicos para fazer um bom 
trabalho. É preciso dar conforto, alojamento, ali-
mentação. E o Fluminense vem fazendo isso muito 
bem”, Ney Franco, ao Site oficial, 15/6/12.

“O trabalho da base é 
bem melhor. Os meni-
nos que estão subindo 
são superiores. Em 
2005, lancei muitos, 
mas infelizmente 
apenas Diego Souza 
e Arouca explodiram. 
O ambiente é muito 
bom, com jogadores 
maduros, que abra-
çam os meninos”, 
Abel Braga, ao Uol, 12/11/12.

“Temos de tomar cuidado para não avaliar o tra-
balho só pelo resultado da competição. Eu gosto 
de afirmar que meu maior trabalho em Xerém 
é formar atletas, temos que fornecer jogado-
res para a equipe profissional do Fluminense. 
Não podemos esquecer que algumas equipes 
que ganham não revelam ninguém”, Marcelo 
Veiga, treinador dos juniores, ao Arena SporTV, 
24/1/2012.

“O Flu oferece uma metodologia 
distinta. Por isso, acredito que pode-
mos ser úteis na captação de novos 
talentos”, Marcelo Ribeiro, representante Guerreiri-
nhos, à Newsletter oficial, 5/4/13.

“Os garotos têm po-
tencial enorme e são 

muito dedicados”,

Sobre Xerém
O que dizem

“We must avoid evaluating one’s work only by consider-
ing the result of the competition. I like to say that my 
greatest work in Xerém is to develop athletes. We have 
to provide the professional team with players. We shall 
have in mind that some winning teams don’t reveal 
outstanding players” Marcelo Veiga, under-20 coach.

“Barcelona has the best 
training school because they 

began planning it 50 years 
ago. President Peter has been 

doing a great job investing in 
Xerém. That’s the way.” Carlos 

Alberto Parreira, to official 
website, 6/15/12.

“The youth academy’s work is much 
better. Boys who are rising are supe-
rior. In 2005, I introduced many players, 
but unfortunately only Diego Souza and 
Arouca have developed in top level. The 
environment is very good, with mature 
players who embrace the boys.”Abel 
Braga, to UOL, 11/12/12.

“Fluminense offers a different methodology. Therefore, I believe 
we can be useful in order to attract new talents, “ Marcelo 
Ribeiro, representative of Guerreirinhos (official school for kids), 
for the official Newsletter, 05/04/13.

“Having a good coaching staff 
and providing a structure for 
headhunting and develop-
ment of the boys are some 
of the basic things for doing 
a good job. It is necessary to 
give comfort, lodging, food. 
Fluminense has been doing it 
very well.“ Ney Franco, to the 
official website, 6/15/12.

Diego Cavalieri, 
Globoesporte.com, 11/9/12.

ABOuT xErém
“The boys have a huge potential 

and are very dedicated,” Diego 
Cavalieri, Globoesporte.com, 

09/11/12.



Ofuturo do Fluminense passa pelas suas divisões de base. Afinal, 
é de lá que saem ativos como Wellington Nem e cia. Não à toa 
Xerém sempre foi tratado pelo presidente Peter Siemsen como 

carro-chefe de sua gestão. Nesta entrevista, ele faz um resumo do trabalho 
feito no CT Vale das Laranjeiras desde 2011, conta como as joias tricolores 
vêm sendo mais bem aproveitadas e destaca a importância da garotada no 
processo de internacionalização do clube, que segue de vento em popa. O 
resultado, diz: hoje, todos querem defender o Fluminense desde cedo.

The future of Fluminense passes by its basic categories. After all, it is from where 
assets such as Wellington Nem come. No wonder why Xerém has always been consid-
ered by President Peter Siemsen as the flagship of his management. In this interview, 
he summarizes the work done in the Training Center Vale das Laranjeiras since 2011, 
and explains how the jewels from club are been better used, also highlighting the 
importance of the young players in the process of internationalization of the club, 
which is proving to be successful. The result is: everyone wants to defend Fluminense 
very early. 

Entrevista

Peter Siemsen: o futuro 
passa por Xerém

palavra  
do presidente

prESIdENT’S STATEmENT 
Peter Siemsen: the future 

passes by Xerém
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Como eu falei na entrega da primeira etapa de obras, era 
uma situação assustadora, mexeu muito com o meu lado 
família. Por isso, na primeira fase, fizemos as reformas 
urgentes: o alojamento e os dois campos principais. Com 
a dignidade dos atletas recuperada, reformamos mais dois 
campos e construímos o vestiário de visitantes.

Qual era a situação no CT quando 
o senhor assumiu a Presidência?

Nelas estão estão os nossos ativos. As obras são a parte 
visível do trabalho. De nada adiantariam sem o investimen-
to que fizemos numa equipe capacitada de preparação 
e captação de talentos, a melhor do Brasil. Não há como 
falar em futebol rentável sem formar bons jogadores.

Qual a importância das categorias 
de base para o clube?

Ampliamos a participação da base no elenco profissional. 
Além disso, como a nossa capacidade de formação supera 
o que o time principal pode absorver, intensificamos o re-
lacionamento com clubes brasileiros e estrangeiros. Dessa 
forma, emprestamos os atletas não aproveitados sem 
perdermos o vínculo. Serve de vitrine e experiência.

O que vem sendo feito para 
aproveitar mais as joias tricolores?

Ao serem vistos no exterior, seja atuando por outros times 
ou participando de torneios pelo Flu, os meninos aumen-
tam a nossa visibilidade. Isso gera outras oportunidades e 
eleva o nosso valor. Todas essas ações ajudam na captação 
de novas promessas. Hoje, todos querem vir para o Flumi-
nense. Sabem que a chance de despontar é maior.

Como os jovens contribuem na 
internacionalização do Fluminense?

Is soccer being now treated as a business?
Correct, and the revelation of players is essential. We have no shame to sell them, be-
cause we know we develop more. It is part of the cycle. The question is to know when it 
is the right time for the club to sell them. Obviously, first we analyze the outcome that 
the athlete can give, and then if we have other quality players in the same position.

What is being done for Fluminense to use its jewels 
more often?
We expanded the participation of the academy in the professional team. Furthermore, 
as our training capacity exceeds what the team can absorb, we intensified relation-
ships with Brazilian and foreign teams. Thus, we loan the athletes unabsorbed without 
loose the connection. Functions as a storefront and experience.

How can the young athletes contribute to Fluminense’s 
internationalization?
Being seen abroad, whether acting in other teams or taking part in tournaments for the 
club itself, the boys increase our visibility. This creates other opportunities and raises 
our value. All these actions help in attracting new outstanding players. Today, everyone 
wants to come to Fluminense. They know that the chance to appear is higher. 

What is the importance of the basic categories for the club?
All of our assets are there. The refurbishments are the visible part of the job. They 
would represent nothing without the investment we made in our headhunting and 
preparation team, the best in Brazil. There is no way we can talk about a profitable 
soccer without developing good players.

O futebol passa a ser tratado 
como negócio?
Correto e a revelação de jogadores é fundamental. Não 
temos pena de vendê-los, porque sabemos que produzimos 
mais, faz parte do ciclo. A questão é saber o momento 
certo de vender para o clube. Obviamente que, primeiro, 
analisamos o resultado esportivo que o atleta pode dar, 
depois se temos outros de qualidade na mesma posição.
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How was the training center like when you took office?
As I said when the first stage of works was delivered, the Center was in frightening 
conditions, which really touched the “father” inside me. Therefore, in the first stage, we 
worked on urgent refurbishments: dorm rooms and the two main fields. With the dignity 
of athletes recovered, we refurbished two more fields and built the visitor’s locker room.



     Reforma do cen-
tro de treinamento, 
manutenção das 
joias tricolores e 
internacionalização 
do clube por meio 
de Xerém tiveram 
ampla cobertura 
da imprensa 

Clipping

No noticiário esportivo, 
destaque para recuperação

e projetos da base

xerém  
na mídia

The refurbishment of the training 
center, the fact that Fluminense is 
keeping its jewels in the club and the 
club’s internationalization through 
Xerém had extensive coverage by 
the press.
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