
 

Unisul fecha vôlei e culpa TV Globo 
 
O vôlei brasileiro sofreu mais um baque nesta segunda-feira. Em comunicado oficial publicado 
em seu site, a Unisul anunciou o encerramento de suas atividades profissionais na modalidade 
e responsabilizou a TV Globo por essa decisão.  
 
Em menos de um mês, a saída da Unisul é o quarto baque drástico no vôlei brasileiro. 
Anteriormente, Finasa, Ulbra e Brasil Telecom haviam anunciado seus desligamentos da 
modalidade profissional.  
 
As explicações para essas decisões administrativas são variadas, mas o somatório delas coloca 
em xeque o atual modelo praticado pelo vôlei brasileiro. Quando a Brasil Telecom disse que 
deixaria de investir no esporte, a CBV divulgou comunicado oficial para minimizar a fuga de 
patrocinadores. "Não é preciso pânico. A Superliga vai continuar, outras equipes vão aparecer 
e as atletas serão recolocadas", disse o documento assinado por Ary Graça, presidente da 
entidade.  
 
A tentativa de contemporizar foi feita quando "apenas" Finasa e Brasil Telecom haviam 
cancelado seus aportes ao vôlei feminino. Depois disso, duas empresas que estavam ligadas 
ao masculino, Ulbra e Unisul, decidiram sair.  
 
No caso da Unisul, o motivo alegado para essa ruptura com o vôlei profissional foi uma crítica 
à TV Globo, parceira de mídia da Superliga. A emissora adota como procedimento não citar o 
nome de empresas que investem no esporte - o Finasa Osasco, por exemplo, era chamado 
apenas de Osasco nas transmissões.  
 
"Ultimamente, a Unisul, para manter uma equipe competitiva, aceitou reduzir o seu nome no 
uniforme dos atletas e até em placas publicitárias, e preferiu silenciar-se diante da decisão da 
emissora de televisão, exclusiva na retransmissão dos jogos, de omitir o seu nome na 
identificação da equipe. Além disso, de cinco jogos exibidos ao vivo em 2008, apenas um 
mereceu transmissão simultânea este ano na emissora aberta, o que contribuiu à desistência 
de patrocinadores, que não renovaram os seus contratos ou que propuseram a redução de 
valores para a nova temporada", acusou o comunicado da universidade.  
 
Assim como havia acontecido com a Ulbra, o encerramento das atividades da Unisul 
compromete apenas a equipe profissional. A instituição de ensino manterá o investimento em 
categorias de base - atualmente, conta com 5.200 atletas com faixa etária entre dez e 17 
anos. Além disso, a universidade continuará com um programa de bolsas de estudo para 
atletas amadores e profissionais, que abrange cem alunos. 
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