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Há dois dias, o nadador César Cielo vem sendo festejado por sua conquista nos Jogos 
Olímpicos de Pequim. Na quarta-feira, chegou da China e passeou em carro de bombeiros por 
São Paulo, com a multidão acenando para ele. Ontem, o passeio foi em Santa Bárbara do 
Oeste, sua cidade natal. Mas há um ano, o passeio de Cielo era menos animado.   
 
Ele e seu empresário, o ex-nadador e também medalhista olímpico Fernando Scherer, 
visitaram mais de 30 empresas em busca de um patrocinador individual para o atleta. A 
maratona só chegou ao final no início do ano, quando a coreana Samsung adotou o atual dono 
do ouro nos 50 metros livre e bronze nos 100 metros do mesmo estilo.   
 
Com o dinheiro da fabricante de eletroeletrônicos, mais o incentivo que recebe da Empresa de 
Correios e Telégrafos (ECT), por meio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e o 
salário pago pelo Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, onde treinou antes de ir para os 
Estados Unidos, há dois anos, Cielo somava R$ 30 mil mensais em patrocínios até o início da 
Olimpíada.   
 
"Agora são as empresas que correm atrás do Cielo, querendo patrociná-lo", diz Scherer. 
"Recebemos até propostas internacionais." Desta vez, entretanto, o "passe" do atleta está 
valendo mais. O empresário prefere um contrato de longo prazo, de quatro anos, para que 
Cielo tenha condições de treinar até a próxima Olimpíada. "Para ter essa tranqüilidade, 
precisamos de uma valor que fique entre R$ 200 mil e R$ 300 mil", afirma.   
 
Não é muito, se comparados, por exemplo, ao megamedalhista americano Michael Phelps. Por 
suas oito medalhas, o nadador recebeu US$ 1 milhão da fabricante de material para natação 
Speedo. Agora, outra marca, a Nike, ofertou mais de US$ 40 milhões para patrocinar o 
campeão.   
 
"É normal que isso aconteça, do mesmo modo como muitos ficam sem patrocinador após uma 
derrota", diz Paul Pednault, canadense especialista em patrocínios e dono da consultoria 
Sponsorium. Patrocinar um atleta, segundo ele, é uma operação de risco, já que pode haver 
vitória, como também derrota. É por isso que as empresas normalmente apostam em mais de 
uma pessoa.   
 
A ECT decidiu patrocinar todos os atletas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A 
Samsung, além de Cielo, formou o que chama de "Time Medalha Azul", formado por 
esportistas mirins que a multinacional considera promessas para os próximos jogos e por 
nomes consagrados, como Giba (vôlei), Marta (futebol) e Daiane dos Santos (ginástica 
artística), além de atletas paraolímpicos, como Clodoaldo Silva.   
 
Nenhuma empresa revela o quanto investiu individualmente em cada atleta. Mas o retorno, 
pelo menos no caso de Cielo, é grande. "Só em exposição da marca na mídia anteontem, 
quando Cielo chegou a São Paulo, os patrocinadores conseguiram o equivalente a R$ 20 
milhões", diz Scherer.   
 
Para o vice-presidente executivo da Samsung, José Roberto Ferraz de Campos, o ganho é 
ainda maior. "O esporte, principalmente o olímpico, passa para a marca todo o conceito de 
esforço, competição com ética e desdobramento para alcançar objetivos."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. B5. 


