
Petrobras quer mudar incentivo ao esporte 
Renata Batista 
 
Estatal pleiteia a possibilidade de desembolso escalonado 
 
O Ministério dos Esportes está analisando mudanças na regulamentação da lei que permite o 
investimento em projetos esportivos com uso de incentivos fiscais. A proposta partiu da 
Petrobras que solicitou autorização para que o desembolso dos recursos comprometidos seja 
feito em fases. 
 
Pelas regras atuais, as empresas são obrigadas a depositar todo o dinheiro de uma única vez 
em uma conta do Ministério, que fica responsável pelo repasse dos recursos às entidades. O 
gerente de patrocínios da Petrobras, Claudio Thompson, explica que o desembolso em etapas 
facilita a fiscalização da aplicação dos recursos, o que é essencial. A aplicação de qualquer 
verba pública, mesmo que vinculada a incentivos fiscais, é monitorada pelos tribunais de 
contas, o que justifica a preocupação. 
 
"O Ministério quer evitar cortes de recursos, que podem prejudicar projetos de longo prazo. 
Mas para as empresas, a existência de um contrato assinado já garante o comprometimento 
dos recursos", afirma. 
 
Desde a regulamentação da lei que permite o uso de incentivos fiscais a Petrobras se 
consolidou como a maior financiadora de projetos. Só para a preparação aos Jogos de Pequim, 
em 2008, a empresa contribuiu com R$ 23 milhões. Esse ano, a espera de uma definição do 
Ministério, a empresa ainda não utilizou os benefícios. 
 
Beneficiados 
 
O superintendente executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Marcus Vinicius 
Freire, explica que a Lei de Incentivo ao Esporte é semelhante à Lei Rouanet, que alavancou 
investimentos na área cultural. Ao contrário da lei da cultura, porém, apenas instituições sem 
fins lucrativos (federações, clubes, projetos sociais) podem apresentar projetos.  
 

 
 
COB vai à caça de parceiros 
Renata Batista 
 
BM&F, Fiesp, Firjan, Light e Cedae são algumas das empresas e instituições que estão no 
roteiro do roadshow que o superintendente executivo de esportes do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), Marcus Vinicius Freire, está liderando. A tarefa do ex-jogador de vôlei e 
executivo do mercado financeiro é arrecadar recursos para os Jogos Olímpicos de 2016 e para 
a preparação dos atletas brasileiros. "Estamos apresentando nossos projetos. Queremos atrair 
recursos com incentivo e sem incentivo", diz Freire. Seu desafio inclui garantir verba para o 
desenvolvimento das atividades e a manutenção do Parque Aquático Maria Lenke e do 
Velódromo da Barra, construídos para os Jogos Pan-americanos de 2007 que ficaram sob a 
responsabilidade do COB. Na carteira do COB estão dois projetos já aprovados para esse ano: 
R$ 20 milhões para o 1° ano Olímpico, cujo objetivo é captar recursos para a preparação de 
atletas de 28 Federações para os Jogos Olímpicos de Londres; e R$ 12 milhões para o 
desenvolvimento das atividades do Parque Aquático e do Velódromo. Até agora, R$ 20 milhões 
já foram captados. Para 2010, são seis outros projetos, no valor total de R$ 37 milhões 
aproximadamente. Esses projetos incluem desde a manutenção das atividades já 
desenvolvidas pelas federações na preparação dos atletas até uma série de torneios, em cinco 
cidades, com a participação de atletas estrangeiros, para aumentar a visibilidade de esportes 
menos populares, como o judô. "Procuramos conciliar os objetivos de formação dos atletas, 
formação de público e visibilidade para as empresas. Esperamos que esses projetos sejam 
aprovados ainda em novembro para aproveitarmos o planejamento das empresas para 2010", 
completa Freire.  
 



 
 
COI vem ao Brasil discutir Rio 2016 
Renata Batista 
 
O Comitê Olímpico Internacional (COI), representantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 
das três esferas de governo reúnem-se esse fim de semana no Rio para discutir a realização 
dos Jogos. A pauta deve incluir: 
 
• Planejamento e execução de obras: o COI não quer se envolver em escândalos. 
Escritórios de advocacia têm sido procurados para explicar aos membros do Comitê os 
mecanismos de contratações que podem ser usados na construção dos equipamentos e na 
organização dos Jogos. 
 
• Fiscalização: o COI tem autoridade sobre todas as ações do Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos (COJO). Onde entrar dinheiro público, porém, prevalece a fiscalização brasileira. 
 
• Licenciamento ambiental: a prefeitura do Rio estabeleceu os anos de 2010 e 2011 para o 
planejamento das obras. Para entregar as obras em 2015, todas as licenças precisam ser 
conseguidas nesse período. 
 
• Marca olímpica: a utilização dos cinco anéis que simbolizam o espírito e o patrocínio dos 
Jogos estão sujeitos a várias regras, que serão explicadas pelo COI.  
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