
para o início da Olimpíada de
2008, na China. À espera da

cerimônia de abertura dos jogos, é
para lá que o mundo olha desde já, fa-
zendo previsões sobre os futuros cam-
peões e antecipando as grandes dispu-
tas que envolverão as maiores es-
trelas do esporte. Na sede da
Petrobras, no Rio de Janeiro, no en-
tanto, antes da torcida paios atletas
brasileiros em Pequim, acaba de ser
dada a largada para uma corrida de
longo prazo cujos resultados podem
aparecer em eventos olímpicos mais
distantes e até mesmo longe das
quadras e estádios. Com um orça-
mento de RS 25 milhões (de um to-
tal de RS 85 milhões destinados ao
patrocínio de esportes) para este
ano, a estatal deu início a um ambi-
cioso processo de seleção de iniciati-
vas esportivas que produzam impacto
social em comunidades de todo o
País. Batizado de Petrobras Esporte
& Cidadania, o novo programa desti-

nará recursos a projetos escolhidos
em processos públicos e que atuem
em todas as frentes, da descoberta de
novos talentos à formação de público,
mas, especialmente, investindo na in-
clusão social através da prática espor-
tiva. "Todo investimento em esporte é

um bom negócio do ponto de vista
econômico e também social", afirma o
gerente de patrocínios da empresa,
Cláudio Thompson. "Este programa é
mais unia ferramenta de inclusão so-
cial." O ministro do Esporte, Orlando

Silva, vai mais longe e afirma que "é
mais um esforço do País para tornar-
se uma potência olímpica."

Do ponto de vista econômico, o re-
torno já está garantido. Através da
Lei de Incentivo ao Esporte, a compa-
nhia terá 100% de isenção fiscal do

que for desembolsado. Mas, a jul-
gar pelos outros projetos de patro-
cínio desenvolvidos pela estatal, os
ganhos não devem se limitar às
vantagens tributárias. Embora não
divulgue resultados financeiros
oriundos de patrocínio, Thompson
revela que as experiências da
Petrobras na área têm tido balanço
altamente positivo. No projeto Es-
porte Motor, por exemplo, a Petro-
bras patrocina a equipe Williams na
Fórmula l e, graças a isso, está en-

tre as primeiras petrolíferas do mun-
do no ranking de qualidade de com-
bustível. No esporte de rendimento
(organização de competições de tênis,
surfe, etc., e patrocínio do Flamengo
Futebol Clube) conquistou mercado
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na América do Sul e
ratificou sua posição
de liderança no setor.
Agora, através do han-
debol, ambiciona con-
quistar espaço no Les-
te Europeu. O esporte,
neste caso, devolve in-
vestimento à empresa dando visibili-
dade à sua marca e ao seu potencial.

Os números são significativos. A
estatal paga ao Flamengo pela publi-
cidade na camisa dos jogadores, bo-
nés, placas no campo de treinamento
e no quadro atrás dos jogadores du-
rante entrevistas coletivas R$ 16,2
milhões por ano. O lucro com a venda
de produtos é superior ao dobro do

que foi investido. Afi-
nal, em todo o Brasil,
segundo estudos da

empresa, existem 33 milhões de fla-
menguistas. As competições de surfe
já são conhecidas entre os jovens
como "Circuitos da Petrobras", se-
gundo Thompson. Neste esporte são
gastos algo em torno de R$ 1,2 milhão
por ano. Mas a modalidade que mais
atrai jovens de menor poder econômi-
co é o handebol, que, segundo estudos
da empresa, é praticado em todas as

^ escolas públicas
do País. Por
isso, desde 2003
a Petrobras in-

veste no Projeto Handebol Brasil, que
inclui apoio a seleções adultas, júnior,
juvenil e cadete. A atleta Chana Mas-
son, goleira da seleção feminina, agra-
dece: "O handebol brasileiro só conse-
guiu obter bons resultados depois que
passou a receber ajuda financeira da
Petrobras". Para Pequim, em agosto,
ela acena com a possibilidade de me-
dalhas: "Estamos prontas para en-
frentar de igual para igual as seleções
européias". Ninguém fala em núme-
ros de investimentos, mas eles apos-
tam nos do placar. Vitória, claro.
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