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Especialista em marketing esportivo, Renato Chvindelman (foto) vê sinais de 
reposicionamento nas ações das empresas no setor. Prova disso foi a recém-anunciada 
extinção do time principal de vôlei feminino do Finasa/Osasco. Para o diretor de Novos 
Negócios da Arena Sports, o retorno do patrocínio ao esporte é menor que em projetos 
culturais. 
 
A Petrobras deixou o Flamengo e a Fórmula 1.  O Finasa extinguiu a equipe de vôlei, 
a Brasil Telecom, idem. Há uma crise no marketing esportivo? 
 
RC: Existe, obviamente, uma recessão no mercado e o patrocínio esportivo nem sempre é 
prioridade estratégica das empresas. Por isso, é até natural o corte dos investimentos. Mas o 
problema maior não é a crise. 
 
Qual ê? 
 
RC: É complicado um patrocinador investir pesado numa equipe e não conseguir divulgar seu 
nome. A marca ria camiseta não é suficiente. A divulgação na mídia é parte importante do 
retorno do investimento em esporte, mas o setor sofre uma espécie de preconceito. Na 
cultura, por exemplo, casas de shows e cinemas levam o nome de seus patrocinadores. É o 
caso de Citibank Hall ou Unibanco Arteplex, por exemplo. No esporte, a mídia chama o Finasa 
de Osasco, o Rexona-Ades de Rio de Janeiro. Outro exemplo? Mesmo depois do acordo com a 
Kyocera, o estádio do Atlético Divulgação Paranaense continuou sendo chamado de Arena da 
Baixada. 
 
Isso tira a atratividade dos investimentos?  
 
RC: Sim. Vale mais a pena patrocinar a exibição das partidas do que apoiar um time. Em 
2014, teremos uma Copa do Mundo no Brasil. Com certeza, as empresas estão se 
movimentando para aproveitar esse momento. Temo que elas optem por ações promocionais 
ou regalias a clientes. São iniciativas que trazem retorno, mas não melhoram a qualidade do 
esporte no país, não deixam legado. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 abr. 2009, Economia, p. 21. 
 
 
 
 




