
Debandada dos esportes olímpicos
Saída de Finasa e Brasil Telecom do vôlei engrossa falta de apoio de empresas privadas a projetos não ligados ao futebol
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A debandada de patrocinadores
como Finasa, Brasil Telecom e Me-
dley do vôlei nacional mostra mais
uma vez que os esportes olímpicos
no Brasil sofrem com a falta da ini-
ciativa privada, sustentando-se com
o apoio de estatais. Tal como ocorre
na área de cultura (ler entrevista
às páginas 6 e 7), também no es-
porte inexiste no Brasil a figura de
um mecenas — obviamente, não se
incluem aqui os patrocínios milioná-
rios ao futebol.

O envolvimento das empresas
com o esporte está intrinsecamente
ligado às perspectivas de visibi-
lidade que o investimento pode
gerar. Essa é a visão do diretor
de marketing do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB), Leonardo Gryner,
que acompanha com preocupação o
fim de inúmeros patrocínios tanto
em modalidades olímpicas quanto
não-olímpicas. Para ele, a crise
econômica mundial apenas deixa
mais exposto o problema estrutural
que a maior parte das modalidades
esportivas enfrenta até mesmo em
tempos estáveis. "O excessivo foco
em visibilidade transforma o espor-
te no Brasil em um mero outdoor
para empresas", critica Gryner. Em

outros países, o marketing procura
associar os valores de sua marca aos
do esporte com maior amplitude e
de forma mais elaborada. "A estraté-
gia, que eles chamam de marketing
de eventos, vai além da simples vi-
sibilidade", compara. Gryner diz que
é até natural que os patrocínios ao
esporte sejam pautados em um ciclo
em que são estabelecidos objetivos
mercadológicos. "Uma vez alcan-
çado esse objetivo, muitas deixam
o patrocínio", diz o diretor do COB,

citando a Nestlé com a marca Leite
Moça patrocinando o basquete em
busca do rejuvenescimento da ima-
gem do produto. No caso do Banco
do Brasil, que usa o vôlei como pla-
taforma a partir do início da década
de 90, Gryner diz que os benefícios
em imagem rendem dividendos até
hoje. "O vôlei é hoje um gerador de
negócios para o BB", afirma.

Como muitos ciclos estão aca-
bando ao mesmo tempo com a crise,
Gryner teme que muitos atletas e
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Verba pública sustenta as confederações
Atletismo, basquete, futsal,

ginástica, handebol, judô, natação,
tênis e vôlei não têm em comum
apenas o fato de serem modalida-
des olímpicas — exceção feita ao
futsal. As confederações de todas
elas são patrocinadas por empresas
com capital estatal (ver quadro). A
mesma sorte não têm os clubes que
formam e treinam os atletas ao longo
da temporada e que dependem da
iniciativa privada para sobreviver.
A saída, segundo especialistas, é
trilhar ações de marketing mais
ambiciosas.

"Os esportes olímpicos vivem de
verbas públicas, de repasses do COB
e de investimentos de estatais. Não
têm projeto de marketing ambicio-
so, estão no ostracismo. O Nuzman
(Carlos Arthur, presidente do
COB) já falou que não vai atrás do
mercado privado, que vai continuar
com as verbas públicas, e isso é
um absurdo. A iniciativa privada
é que tem de fomentar o esporte.
Outra questão é como vender um

projeto se não há espaço na mídia",
analisa Amir Somoggi, especialista
em marketing e gestão da Casual
Auditores Independentes.

De acordo com Somoggi, para
mudar a situação o marketing das
confederações precisa começar
a atrair a atenção da mídia. "Um
exemplo notório é a Stock Car, que
buscou um formato na Nascar (ca-
tegoria de carros de turismo dos
Estados Unidos) e agora está na TV
aberta e tem grandes marcas inves-
tindo. Mas não se faz isso da noite
para o dia, foi um processo criado ao
longo do tempo. Modalidades como
vôlei, natação, ginástica artística e
futsal têm de se desenvolver merca-
dologicamente para atrair empresas
interessadas nos seus perfis de
público", pontua.

Leonardo Gryner, do COB, re-
bate. Para ele, é difícil aceitar as
críticas sofridas pelas confederações
com patrocínios de empresas esta-
tais justamente pela exigência de
visibilidade do setor privado. Nesse

caso, ele cita a ginástica como um
exemplo de modalidade que cresceu
com investimento público desde
2004 e conseguiu atrair patrocina-
dores privados em função dos bons
resultados. "É a criação de ídolos
que ajuda um esporte a se conso-
lidar e conquistar a tão desejada
visibilidade", diz Gryner, citando os
ginastas Diego e Daniele Hypólito,
além de Daiane dos Santos. No caso
de Jade Barbosa, que atualmente
está em tratamento de uma lesão,
ele acredita que ela só voltará a ter
patrocínio quando retornar à rotina
das competições e, de preferência,
aos pódios. A atleta hoje depende
de apoio da Confederação Brasi-
leira de Ginástica e de seu clube, o
Flamengo. Com ela fora da mídia, os
patrocinadores não se interessam.
"Infelizmente é assim", lamenta. A
própria ginástica do Flamengo, que
também perdeu a Petrobras, só não
foi extinta graças ao apoio da Pre-
feitura de Niterói.

A divulgação na mídia é outro
ponto relevante. O fato de alguns
veículos de imprensa, notadamente
a TV Globo, detentora dos prin-
cipais direitos esportivos do País,
não mencionar o nome de empresas
que batizam equipes esportivas é
costumeiramente citado como um
inibidor aos patrocínios. Contudo,
na opinião do especialista Amir
Somoggi, não se constitui entrave
para a assinatura de contratos.
"Obviamente, restringe. No entan-
to, se as empresas desenvolverem
formas de ativação do patrocínio,
não ficarão dependentes da di-
vulgação do nome do time", diz.

clubes devam passar por um perí-
odo de transição até encontrarem
novos parceiros com capacidade de
investimento. Ele cita o exemplo do
Flamengo, que finalizou uma parce-
ria de 25 anos com a Petrobras e está
tendo dificuldade de encontrar uma
outra empresa que ocupe o mesmo
espaço. "É um período em que o
esporte como um todo irá sofrer",
diz Gryner. O único apoio que o COB
tem podido dar nesse momento,
segundo ele, é o mesmo de sempre:

federais via Lei Agnelo Piva.

VÔLEI

Uma das situações que mais pre-
ocupa é a do vôlei brasileiro. Depois
de uma temporada da Superliga
Masculina e Feminina recheada com
30 medalhistas olímpicos e com o
retorno de mais de 40 atletas bra-
sileiros que estavam atuando fora
do País, a saída de Finasa, Brasil
Telecom e Medley colocam em risco
a modalidade, o emprego dos joga-
dores e o fortalecimento do esporte
no Brasil, que ainda pretende sediar
os Jogos Olímpicos de 2016.

Finalista em 10 das 15 edições
da Superliga Feminina de Vôlei,
o time adulto do Osasco quase
fechou suas portas após a saída do
patrocinador Finasa, anunciada na
semana passada. Contudo, o pedido
de socorro bateu à porta do Poder
Público local. Uma ajuda de quatro
empresários locais, anunciada pelo
prefeito do município, Emídio de
Souza, aliviou as atletas, a comissão
técnica e a torcida. Com o apoio, a
equipe voltará a disputar as com-
petições. O time fora fundado em
1996 com o nome de BCN/Osasco
e na temporada 2003/2004, por
causa de mudanças estruturais
dentro das Organizações Bradesco,
passou a se chamar Finasa. Segundo
o comunicado oficial da Associa-
ção Desportiva Classista Finasa, a
reestruturação das atividades da
companhia determinou o fim da
vitoriosa equipe de vôlei feminino.

"A partir de agora, o trabalho
será concentrado no desenvolvi-
mento dos programas de inclusão
social e cidadania através do es-
porte, para crianças e jovens da
comunidade de Osasco, bem como
formação de atletas da categoria
de base, do iniciante ao juvenil, nas
modalidades de basquete e vôlei fe-
mininos", diz a nota da ADC Finasa.
A reportagem procurou o diretor de
marketing do Bradesco, Luca Ca-
valcanti, mas foi informada de que
elenão poderia conceder entrevista,
por motivo de viagem.

No Sul, a Brasil Telecom — ad-
quirida pela Oi — também decidiu
encerrar o patrocínio da equipe femi-
nina de Brusque/Santa Catarina, e da
atual campeã masculina da Superliga,
a Cimed/Brasil Telecom, time da capi-
tal catarinense. O comunicado oficial
da companhia afirma: "A Oi confirma
o fim do apoio à equipe de Brusque e
à Cimed, de Florianópolis, nesta eta-
pa. O esporte é uma das plataformas
da marca Oi, que foi patrocinadora
do Pan, por exemplo, e busca sem-
pre renovar o perfil dos apoios para
ajudar novos talentos".

Com contrato vigente com o
time de vôlei do Banespa até o dia
30, também a Medley esclarece
que não pretende seguir com o
vínculo. Informa que está revendo
os investimentos de marketing e,
principalmente, os patrocínios ins-
titucionais.

O presidente da Confederação
Brasileira de Vôlei, Ary Graça, la-
menta a decisão das companhias,
mas não vê motivos para qualquer
tipo de pânico em relação à sobrevi-
vência da competição, ao desempre-
go das atletas e de um possível efeito
dominó que possa vir a oferecer
riscos ao vôlei brasileiro.

Nas areias do vôlei de praia, a
dupla Pedro Solberg e Pedro Cunha
também perdeu patrocínio da em-
presa farmacêutica Cimed. Agora,
os atletas admitem a possibilidade
de competir com dinheiro do pró-
prio bolso.
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