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Mais do que apoiar categorias de base para a formação da delegação brasileira para os Jogos 
Olímpicos de 2016, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras estão de olho em projetos 
que tragam público para os esportes. As três estatais, que se destacam no apoio a projetos 
esportivos, estão em fase de elaboração do planejamento para o próximo ano. As iniciativas 
apontam para o fortalecimento do apoio via confederações e para projetos de disseminação 
dos valores esportivos, sempre associados aos valores das marcas. 
 
De acordo com o gerente de marketing da Caixa, Gustavo Pacheco, o banco está analisando o 
mercado esportivo, avaliando os impactos da escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016 
para definir seu planejamento para o próximo ano. O atletismo, porém, permanece como foco 
principal das atividades da CEF. 
 
Na Petrobras, o gerente de patrocínio esportivo, Cláudio Thompson, conta que a empresa está 
rediscutindo a estratégia para o setor, mas não deve fazer mudanças significativas já em 
2010. Por enquanto, a empresa mantém o apoio à Federação de handebol, com quem mantém 
projetos desde as categorias de base e programas para a popularização do esporte. 
 
Já o gerente executivo de patrocínios do Banco do Brasil, Lourivaldo Paula de Lima Jr, explica 
que o banco deve manter o foco no desenvolvimento do esporte através do apoio às 
confederações, como o que já possui no vôlei. Segundo ele, esse modelo permite o 
planejamento de médio e longo prazo. "As confederações conseguem estruturar equipes em 
várias categorias, criar centros de treinamento etc.", afirma. 
 
Para o futuro, o foco do BB é formar platéias. "Queremos levar o esporte para o interior do 
país e difundir seus valores. São os brasileiros que vão torcer em 2016”, completa. 
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