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Com o fim da "era Gustavo Kuerten", marcado pela aposentadoria do tenista no último 
domingo, em Paris, uma nova promessa surge no horizonte do tênis brasileiro: Thomaz 
Bellucci, 20 anos, natural de Tietê (SP). Depois de subir mais de 150 posições no ranking 
mundial nos últimos três meses, o atleta já começa a chamar a atenção dos patrocinadores, de 
olho num esporte assistido e praticado por consumidores de alto poder aquisitivo.  
 
A exemplo do que fizera com o até então garoto Gustavo Kuerten antes de ele vencer pela 
primeira vez o torneio de Roland Garros, a empresa de marketing esportivo Koch Tavares 
farejou o talento de Bellucci e acertou um contrato para gerenciar sua carreira e buscar 
patrocínios. Atual número 1 do Brasil e na 75 posição no ranking mundial, Bellucci assinou no 
início do ano com a Topper, e também é patrocinado pela fabricante de raquetes Wilson.  
 
A Koch Tavares, informa Douglas Jorge, diretor comercial da empresa, busca mais dois 
patrocinadores de grande porte para as mangas da camisa: uma instituição financeira e uma 
empresa do ramo alimentício. "Acreditamos que ele tenha grande potencial. A prova disso é 
que assinamos o contrato quando ele era o número 250 do mundo", diz. A empresa acredita 
que neste ano Bellucci figure entre os 40 do ranking mundial.  
 
Com quatro títulos na carreira (Santiago, Florianópolis, Túnis e Rabat), o tenista deve disputar 
os Jogos de Pequim.  
 
Com tradição no futebol de campo e futsal, a Topper viu no jovem tenista a chance de 
ingressar em um novo esporte. O patrocínio à Bellucci, fechado no início do ano, é a primeira 
ação da empresa fora do futebol. "Dentro da empresa conversávamos sobre porque não entrar 
num esporte de fora do futebol, e quando vimos o Thomaz percebemos um grande produto e 
decidimos entrar no tênis", conta Gilberto Ratto, gerente de relações esportivas da Topper. 
Segundo ele, Bellucci é a luz do fim do túnel do tênis brasileiro. "O Brasil ganhou um cara que 
poderá ganhar muitos títulos. Ele tem grande potencial, é no mínimo diferente".  
 
A empresa, que na Argentina já atua no tênis, pretende fazer ações na mídia para divulgar a 
parceria e estuda lançar uma linha de artigos esportivos com a assinatura de Bellucci. A 
Topper vai disputar esse mercado com marcas como Adidas, Diadora, Fila e Wilson.  
 
A maior exposição na mídia do tenista aconteceu ontem, em Roland Garros, quando enfrentou 
o atual tricampeão do torneio, o espanhol Rafael Nadal. Apesar da previsível derrota, Bellucci 
deu trabalho, mostrou personalidade e chegou a quebrar duas vezes o serviço de Nadal. "Vejo 
muitas possibilidades nele. Tem um bom saque, uma boa direita e um bom revés", disse Nadal 
após o jogo.  
 
Antes desse jogo, transmitido pela ESPN, Bellucci vencera 18 partidas seguidas. Em 2007, a 
transmissão de Roland Garros teve alcance de 2,455 milhões de pessoas nos dois canais ESPN, 
informa o Ibope/ Telereport. Para o comentarista do canal, Paulo Cleto, Bellucci tem uma 
carreira promissora pela frente. "Ele é um garoto tranqüilo, com os pés no chão, está 
amparado por um bom técnico (Leonardo Azevedo) e uma empresa que vai trazer 
patrocinadores", diz Cleto, ressaltando também a altura (1,87m) do tenista.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 
 


