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A crise financeira parece ter acertado em cheio o esporte brasileiro. À exceção do futebol, que 
por sua visibilidade mantém um nível de investimento próximo ao dos anos anteriores, muitos 
esportes estão sofrendo com a falta de apoio. Atletas reconhecidos, como o ginasta Diego 
Hipólyto, estão sem patrocinador há meses. Para especialistas, no entanto, não há fuga de 
capital. O movimento, na verdade, indica um readequação de verbas, que tende a retornar ao 
patamar anterior com as perspectivas geradas pela Copa do Mundo e a candidatura olímpica 
do Rio de Janeiro. Ainda assim, a pujança do setor é óbvia: segundo a consultoria Arena 
Sports, a indústria esportiva brasileira movimenta cerca de R$ 31 bilhões por ano.  
 
É inegável, no entanto, que o dia a dia de atletas não é fácil. Fora dos ciclos olímpicos, a falta 
de apoio é uma realidade. Até mesmo no mundo dourado do futebol, em que se concentram as 
maiores cotas de patrocínio no esporte brasileiro, há casos de clubes sem patrocinador. Um 
exemplo é o Flamengo, que desfez recentemente uma parceria de mais de duas décadas com 
a Petrobras e não consegue fechar com a Cosan, com quem vem conversando há tempos.  
 
No entanto, enquanto ver uma marca forte como o time carioca sem uma grande empresa 
estampada em sua camisa é algo inimaginável, o mesmo não se pode dizer de outras 
modalidades esportivas.  
 
Exemplos recentes ilustram perfeitamente a tendência: campeão mundial e sexto lugar nas 
Olimpíadas Pequim 2008, o ginasta Diego Hipólyto está há dez meses sem receber salários e 
há dois sem patrocínio para bancar as viagens. Medalhista de prata na mesma competição, a 
dupla de vôlei de praia Márcio e Fábio Luiz também está sem patrocinador. O mesmo acontece 
com o hexacampeão mundial de bodyboard, Guilherme Tâmega.  
 
Nos esportes coletivos o panorama não é muito diferente. Um dos mais afetados pela crise é o 
vôlei, que teve times de ponta desfeitos no início do ano. Em abril, o time feminino de Brusque 
teve de fechar as portas após a Brasil Telecom cancelar apoio. O mesmo aconteceu com a 
equipe masculina do Tigre/Unisul, sediada em Joinville.  
 
O caso de maior repercussão, no entanto, aconteceu com o Osasco, vice-campeã da Superliga 
Feminina 2008/2009, que quase teve o mesmo destino das demais. O principal patrocinador 
do time, o Finasa, do grupo Bradesco, chegou a anunciar o fim das atividades, mas 
empresários paulistas responderam a um apelo da prefeitura local e mantiveram a equipe.  
 
Momento 
 
Paradoxalmente, especialistas veem o marketing esportivo brasileiro em um bom momento. 
Hoje, há diversificação de investimentos, que vão desde o tradicional patrocínio individual a 
atletas, clubes e projetos à compra dos direitos sobre o nome (name rights) de um evento, 
estádio ou arena. Embora admitam o impacto da crise, argumentam que não há fuga de 
capital.  
 
“Ao contrário do que se fala no mercado, o setor continua o processo de profissionalização. 
Casos como o do Flamengo, que desfez o acordo de patrocínio mais antigo do País, são 
compensados por novos investimentos. A chegada do Ronaldo ao Corinthians é um bom 
exemplo. Hoje, o que se vê é uma readequação de verba. O Finasa/Osasco, por exemplo, tinha 
uma cota similar ao que é pago a clubes de futebol. Empresas e agências estão investindo no 
que realmente vale a pena. Elas estão em busca de resultados e retorno de mídia”, diz Nando 
Ferreira, sócio da ESM Marketing Esportivo.  
 
José Carlos Brunoro, diretor da Brunoro Sports e coordenador do curso de pós-graduação de 
Gestão em Marketing Esportivo da Trevisan Escola de Negócios, reforça a tese de Ferreira, 
citando duas claras tendências no mercado. “Algumas empresas estão enxergando 
oportunidades para entrar no setor, que, por conta da crise, está com cotas de patrocínio mais 
baratas. Outras, no entanto, aproveitaram o momento para cortar custos e o esporte foi a 



vítima mais acessível. De uma maneira geral, o mercado está bem e equilibrado, mas, sem 
dúvidas, há um reposicionamento por parte dos principais patrocinadores”, avalia.  
 
Ambos são unânimes em apontar o esporte como um dos melhores investimentos para as 
empresas. “Estima-se no mercado que, a cada dólar investido, há um retorno de mídia de US$ 
4 nos chamados esportes olímpicos. No futebol, este índice é ainda maior. Além disso, a área 
esportiva permite uma exposição contínua, ao contrário do apoio à cultura, por exemplo, que é 
pontual. Alguém lembra quem patrocinou o show da Madonna no Brasil? Agora pergunte à 
população quem é o patrocinador do Fluminense?”, diz Brunoro. “Os esportes carregam 
valores positivos. Além disso, permitem segmentação por classes, idade, sexo e renda, entre 
outros nichos”, completa Ferreira.  
 
Por conta da Copa do Mundo de 2014 e a candidatura olímpica do Rio de Janeiro, as 
perspectivas para o futuro do marketing esportivo no Brasil são extremamente positivas, 
defende Ferreira. “A Copa do Mundo atrai grandes marcas. Hoje, vemos as principais 
construtoras brasileiras disputando as obras de reforma e construção de estádios. Em caso de 
vitória da candidatura do Rio, as perspectiva são ainda melhores. Os dois eventos vão acelerar 
o processo de profissionalização e desenvolvimento do marketing esportivo no País”, avalia.  
 
Já Brunoro acredita que, a despeito da crise, o momento de investir é agora. “Os dois eventos 
estão muito próximo, por isso as empresas não podem perder tempo. As marcas devem 
entender que a crise traz oportunidades. As cotas de patrocínio estão mais baratas, assim 
como a exposição nas mídias. Além disso, os organizadores dos eventos costumam privilegiar 
quem tradicionalmente já está inserido no esporte”, afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 maio 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


