
Revolução silenciosa
Lei de incentivo ao Esporte vai priorizar programas de inclusão social e terá investimentos
anuais de R$300 milhões. Alguns esportistas, contudo, temem tendência elitista no projeto
EDGAR OLÍMPIO DE SOUZA

Foi dado no final do ano passado o
pontapé inicial para o que pretende ser
uma revolução nos esportes brasileiros.
A nova Lei de Incentivo ao Esporte pre-
vê a renúncia fiscal de parte do imposto
de renda devido por pessoas físicas e
jurídicas para que seja usado como inves-
timento em projetos dessa área, com prio-
ridade para programas de inclusão social
- agora deverá ser regulamentada por

meio de decreto em data ainda não de-
finida. Podem se beneficiar dos recursos
esportes amadores, mesmo que de alto
rendimento, programas de apoio à prática
desportiva das minorias, atletas olímpicos
e paraolímpicos e projetos de dissemina-
ção de novas tecnologias de transmissão
de conhecimento desportivo.

"Desde 1983, lutamos para que uma
lei de incentivo fosse construída no Bra-
sil", comemorou Carlos Arthur Nuzman,
presidente do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB). Orlando Silva, ministro do
Esporte, acredita que a novidade poderá
transformar profundamente a realidade
do esporte brasileiro, na medida em que
vai diversificar as fontes de financiamen-
to. "Como vai ampliar e diversificar as
fontes de financiamento do esporte, nossa
expectativa é que essas novas fontes ve-
nham para ficar, mantendo a associação
com todos os valores positivos que o
esporte simboliza."

Desenvolvida nos moldes da Lei Roua-
iiet, de incentivo à cultura, a legislação
permite que pessoas físicas doem ou
usem como patrocínio até 6% do imposto
devido e as pessoas jurídicas — empre-

Diego Hypólito, estrela da seleção brasileira de ginást ica olímpica, acredita que a lei oferecerá condições para que atletas permaneçam competitivos por mais tempo

sas, clubes sociais e entidades de classe,
dentre outras —, até 4%. No ano em que
acontecem os Jogos Pan-americanos no
Rio de Janeiro, ainda será cedo para pro-
duzir resultados efetivos, mas a lei poderá
servir de estímulo para o futuro. Mais atle-
tas terão condições de estar preparados
para aumentar o número de medalhas do
Brasil nas competições olímpicas.

Para a aprovação, no entanto, o ca-
minho foi um tanto árduo. Inicialmente
houve um impasse em torno da disputa
por incentivos fiscais entre os setores
cultural e esportivo. Pelo projeto apro-
vado pelos deputados em um primeiro
instante, a faixa de isenção fiscal definida
para o esporte, a mesma prevista na Lei
Rouanet para a cultura, poderia gerar

Magic Paula, ex-jogadora de basquete, teme uso elitista das verbas O ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman acha prematuras as críticas à legislação

uma disputa por incentivos fiscais entre
ambas as áreas.

Como o cobertor era curto, nesse puxa
aqui, puxa ali, temeu-se uma perda de
recursos para a cultura. O raciocínio era
simples: por causa da maior visibilidade
do esporte, as empresas prefeririam pa-
trocinar o Ronaldo Fenômeno à Fernan-
da Montenegro. O ministro da Cultura,
Gilberto Gil, chegou a entrar na raia e
pediu o veto presidencial ao artigo que
superpunha os incentivos fiscais para
ambos os segmentos.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
Foi uma novela, mas com final feliz.

As adaptações realizadas no texto final
acalmaram os artistas, que não queriam
concorrência à lei da cultura. "Tudo o
que conseguimos foi a Lei Rouanet. agora
vamos ter de dividir o pouco que temos?",
reclamou, na ocasião, a atriz Fernanda
Montenegro. Acabou prevalecendo o bom
senso. No dia 29 de dezembro, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o
projeto da Lei do Incentivo ao Esporte
e. ao mesmo tempo, editou uma medida
provisória estabelecendo teto de 1% para
dedução de Imposto de Renda para inves-
tidores na área. Contemplou os dois lados
envolvidos. A estimativa do Ministério do
Esporte é gerar para o setor até R$ 300
milhões neste ano. A título de compara-
ção, em 2005 as loterias renderam mais
de R$ 70 milhões ao esporte.

A nova lei nem bem colocou os pés
na pista e já gera polêmica dentro e fora



do meio esportivo. Muitos acreditam que
a tendência natural será dar preferência
ao projeto criado por empresa com grife,
em detrimento de outros, concebidos
por desconhecidos. A ex-jogadora de
basquete Paula vislumbra uma brecha
para tráfico de influência e uma suposta
tendência elitista do projeto. "Desconfio
que as empresas, na prática, vão querer
investir em quem aparece na TV, e quem
está nesse meio já tem patrocínios",
afirma ela, diretora do Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa (COTP), da
Secretaria de Esportes de São Paulo, que
comanda um dos projetos esportivos de
inclusão social mais tradicionais do País.

Paula acha que a Lei Rouanet já fun-
ciona assim. "Os projetos aprovados são
sempre para aqueles que fazem política
ou têm um padrinho forte, para quem está
perto do poder." Há razões para
o ceticismo. A ginasta Daiane
dos Santos, que ganhou três
medalhas no Pan de Winnipeg
(1999), só contou com a ajuda
de custo de uma pizzaria. Para
Jorge Rosa, presidente da Con-
federação Brasileira de Tênis,
deve-se ficar atento para as
distorções, mas sem paranóia.

"Ainda não temos nada e já estamos com
medo da sacanagem", brinca.

O ex-jogador de vôlei Bernard Rajz-
man, atualmente presidente da Comissão
de Atletas Pan-americanos e Olímpicos,
considera prematura a preocupação de que
os recursos irão sempre para os mesmos.
"Até porque a lei não permite que atletas
profissionais sejam beneficiados, o que
exclui o futebol, segundo a lei brasileira."
Como a prioridade é a formação de atletas
e a prática esportiva de base e nas escolas, o
esporte de alto rendimento vai se beneficiar
mais diretamente no futuro, com a chegada
desses novos talentos que serão formados.
"E vale destacar o caráter democrático da
lei, que permitirá ao patrocinador investir
nas várias camadas do esporte."

O cordão dos defensores, porém, é
grande. A rainha do basquete brasileiro,

Hortência, pensa que a única salvação
para o setor era uma lei de incentivos
fiscais. "Vejo muitas crianças se inte-
ressarem por esporte, mas que não têm
oportunidades, principalmente as mais
carentes. A lei vai ajudar muito na forma-
ção social delas e dos jovens." Na opinião
do velejador Robert Scheidt e do nadador
Gustavo Borges, tirando o futebol, que
caminha com as próprias pernas, as de-
mais modalidades precisam de um apoio
como esse. "O atleta no mundo inteiro
depende de patrocínios para se manter
em treinamento e competindo. Acredito
que agora os atletas brasileiros terão mais
condições de se manterem competitivos
por mais tempo", destaca o ginasta Diego
Hypólito.

Com o advento da nova lei, o Brasil en-
grossa mais ainda a legislação do setor. O

País convive com uma inflação de leis fe-
derais para o esporte. Em vigência desde
2001, a Lei Piva direciona 2% dos prêmios
das loterias federais para o COB (85%) e
para o Comitê Paraolímpico (15%). Em
2005, gerou R$ 70.500.266,51. A Lei dos
Bingos, regularizada pela Lei Pelé em
1998, prevê que 7% dos lucros dos bingos,
uma atividade envolvida em escândalos,
sejam repassados para entidades espor-
tivas. Sancionada em 16 de setembro de
2006, a loteria Timemania foi criada para
sanear as dívidas dos clubes de futebol
com o INSS, a Receita Federal, o FGTS
e outros tributos. A previsão inicial é de
R$ 500 milhões/ano. Do montante, R$ 110
milhões devem ir para os clubes — 65%
para os times da primeira divisão, 25%
para os da segunda e os 10% restantes
para os da terceira.

Ex-atletas faturam
com legislação

Se a Lei de Incentivo ao
Esporte vai servir a apenas
alguns privilegiados, ainda é
cedo para saber. O que tem
chamado a atenção, no entan-
to, é que muitos dos ex-atletas
que lutaram bravamente pela
aprovação da lei são donos de
projetos sociais que podem se
beneficiar dela. Aproveitando-
se do filão fiscal que se abriu,
alguns até criaram empresas
de marketing esportivo espe-
cializadas em grudar marcas
famosas ao esporte.

É o caso, por exemplo,
de Marcus Vinícius Freire,
medalha de prata com o vôlei
em Los Angeles (1984). que
se associou a outras grandes
estrelas, como os técnicos
Carlos Alberto Parreira e Ber-
nardinho, para abrir a Give Me
5. A marca, tocada também
pelos empresários Alexandre
Accioly e Roberto Rezinski,
oferece desenvolvimento de
projetos sociais e consultoria
para os patrocinadores que
queiram se aproveitar das
leis de incentivo ao esporte.
A expectativa é de faturar R$
5,5 milhões em seu primeiro
ano de existência.

A ex-atleta Jackie Silva,
medalha de ouro no vôlei de
praia em Atlanta (1996), é
proprietária da Jackie Sports
e Marketing, de consultoria,
gerenciamento, eventos e
cursos para empresas, além
do Instituto Jackie Silva, vol-
tado a programas sociais.
A lista de esportistas com
projetos sociais é enorme. O
judoca Flávio Canto mantém
o Instituto Reação, o veleja-
dor Torben Grael comanda
o Projeto Grael, o judoca
Mário Tranquilini responde
pelo Judô com Tranquilini e o
surfista Rico de Souza pilota a
Escolinha Rico de Souza.
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