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Com investimentos totais de 
R$ 60 milhões no esporte em 
2008, o Banco do Brasil aposta 
na associação de sua imagem a 
equipes vitoriosas como forma 
de obter retorno financeiro. 
Apoiadora do vôlei há 17 anos, a 
instituição renovou, na semana 
passada, o contrato de patrocínio 
à modalidade por mais quatro 
anos. Outros esportes como ia-
tismo, tênis, futsal e competições 
oficiais dividem com o vôlei o 
montante de recursos do BB 
destinado a esportes.

Para o técnico José Roberto 
Guimarães — que conduziu os 
atletas do time masculino à pri-
meira medalha de ouro do vôlei 
brasileiro, em 1992, na Olimpíada 
de Barcelona, e o feminino ao 
ouro em Pequim, neste ano —, 
esse é o resultado de um trabalho 
completo de formação dos atle-
tas da modalidade, privilegiada 
por uma parceria que garante 
suporte financeiro. 

Segundo ele, não há fórmula 
mágica, mas um intenso trabalho 
de construção de bases sólidas 

A tradicional grife francesa 
de champanhes Veuve Clicquot 
inaugurou sua primeira butique 
no continente americano, no Shop-
ping Iguatemi, em São Paulo. A loja 
é a terceira da marca no mundo, 

nas equipes. Isso garante a en-
trada de bons profissionais no 
mercado a partir do trabalho de 
formação realizado dentro dos 
clubes e das federações, com 
apoio da Confederação Brasileira 
de Vôlei (CBV). “Essa parceria 
garantiu a presença do Brasil no 
pódio dos melhores do mundo”, 
diz o técnico.

O presidente da CBV, Ary da 
Silva Graça Filho, destaca a par-
ceria entre a instituição financei-
ra e o vôlei. “Não posso mostrar 
em números o retorno financeiro 
para o banco, mas posso apresen-
tar as conquistas”, argumenta o 
dirigente. O presidente do BB, 
Antônio Lima Neto, avalia que o 
banco ganha com o fortalecimen-
to da sua imagem. “A presença da 
marca ao lado do vôlei nacional 
e de suas conquistas é garantia 
de renovação da imagem e de 
retorno financeiro”, afirma.

O patrocinador não divulga 
os valores específicos repassados 
anualmente para o vôlei, pois 
seu planejamento de marketing 
trabalha com recursos totais para 
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Marketing esportivo

Banco do Brasil renova 
patrocínio ao vôlei

Degese, da LVMH no Brasil: loja temporária

Luxo

Veuve Clicquot abre butique de champanhe em São Paulo
depois das flagships (lojas-concei-
to) de Hamburgo, na Alemanha, e 
de Macau, na China. 

O Grupo LVMH — que tam-
bém administra outras grifes de 
luxo nos segmentos de bebidas, 
como Moët, Dom Pérignon, Krug 
e Henessy — está investindo 
40% do orçamento de comuni-
cação da Veuve Clicquot para o 
Brasil na abertura da loja, que é 
temporária: funciona só até 31 
de dezembro. 

A estratégia de marketing 
reforça a exclusividade da marca 
no País. “Pode ser que ela depois 
volte para ficar, mas por enquan-
to é certo que fecha no final do 
ano”, diz Sergio Degese, diretor 
geral da operação brasileira do 
Grupo LVMH. 

Ele lembra que as lojas da 
China e da Alemanha também 
nasceram como projetos tempo-
rários e acabaram se tornando 
permanentes e que o Brasil é um 
dos dez mercados mais impor-
tantes para a mar-
ca no mundo. Sem 
maiores detalhes, o 
executivo garante 
que o grupo deve 
crescer na casa 
dos dois dígitos no 
mercado brasileiro 
em 2008. 

Para  en t ra r 
no varejo, a Veu-
ve Clicquot chega 
em grande estilo. 
Em 40 metros qua-
drados, a butique, 
decorada com a 
típica cor amarela 
da grife, vai ven-
der bebidas e aces-
sórios exclusivos 
para o consumo 
de champanhe, 
como coolers, ro-

o esporte, e não por modalidade. 
Em 2007, o banco investiu R$ 52 
milhões em esportes; neste ano, o 
repasse será de R$ 60 milhões.

A renovação do contrato de 
patrocínio inclui as seleções 
masculina e feminina adulta, ju-
venil e infanto-juvenil de vôlei de 
quadra. O aditivo também man-
tém os recursos para o Circuito 
Banco do Brasil de Vôlei de Praia 
2009. A parceria, considerada 
exemplar pelo banco, garante a 
formação dos atletas e mostra 
que iniciativas como esta são 
fundamentais para a construção 
de times vitoriosos.   

Alexandra Bicca
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Seleção feminina de vôlei: suporte financeiro ao esporte
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lhas herméticas, taças e baldes. 
Os preços variam de R$ 60 (uma 
rolha!) a R$ 3,8 mil, preço do 
conjunto que inclui uma garrafa 
do sofisticado La Grande Dame 
Rosé e uma embalagem que vira 
balde de gelo, criada pela desig-
ner francesa Andrée Putman.

Fora da lista de preços ao 
consumidor está a ultra-exclu-
siva adega Vertical Limit, dese-
nhada pelo estúdio Porsche De-
sign. Apenas uma das dez peças 
fabricadas no mundo chegará ao 
Brasil, em outubro. Recheada 
com 12 Vintages Magnun de 
1,5 litro, a adega vai custar R$ 
230 mil e ficará em exposição 
até ser vendida. Feita à mão em 
aço escovado, mede 2,1 metros 
de altura por 60 centímetros de 
largura e tem 12 doze pratelei-
ras iluminadas individualmente. 
Com design futurista, a peça é 
totalmente à prova de som e de 
vibração. Um luxo para poucos.

Andrea Martins
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