
Speedo investe R$ 15 milhões em esportes aquáticos até os jogos de 2016 
Fábio Suzuki 

 

Tradicional marca de materiais para esportes na água, a Speedo será parceira da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CEDA) até os Jogos Olímpicos sediados pelo 
Brasil, em 2016. A iniciativa visa aproveitar o bom momento da natação brasileira encabeçada 
por César Cielo e a visibilidade que o país terá nos próximo anos com o evento esportivo. Com 
investimentos que superam R$ 15 milhões, a empresa estampará seu logo nos próximos seis 
anos em uniformes e materiais utilizados pelos atletas das cinco modalidades que integram a 
entidade: natação, pólo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e maratona aquática. 
 
"Somos uma marca especializada em esportes aquáticos e não poderíamos ficar de fora dessa 
oportunidade. É um incentivo para os resultados brasileiros no futuro com foco nas Olimpíadas 
de 2016", afirma Renato Hacker, diretor de marketing da Speedo no Brasil, ao comentar sobre 
os dois anos de negociações até a assinatura do acordo com a CBDA. 
 
Serão disponibilizados à entidade cerca de 650 kits contendo agasalhos, camisetas, bermudas, 
toucas, óculos de natação, chinelos, mochila e mala para viagem, ultrapassando cinco mil 
produtos por ano. Segundo a empresa, os valores investidos em marketing esportivo no país 
vão dobrar até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tendo como base o montante inserido em 
2009. 
 
Incentivo ao esporte 
 
A iniciativa da Speedo é um exemplo das oportunidades geradas para as empresas com o 
Brasil sendo sede de uma Olimpíada. "Hoje a receptividade dos incentivos financeiros é muito 
maior que anos atrás. Não só a Speedo como também os outros parceiros da CBDA têm a 
possibilidade de aumentar os recursos e realizar eventos próprios para exposição da marca", 
avalia o diretor de marketing. 
 
Além da parceria com a entidade, a Speedo conta com um projeto de incentivo a promessas 
do esporte de olho na visibilidade que poderá ter com esses atletas no futuro. Denominado 
Future Team, a iniciativa já conta com 10 competidores com idades entre 14 e 16 anos 
selecionados por índice técnico e a previsão é agregar mais seis atletas ao longo deste ano.  

 
 
CBDA vai poder gastar R$ 111 milhões até 2016 
Fábio Suzuki 

 
Com a parceria com a Speedo, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) terá 
pelo menos R$ 111 milhões oriundos da iniciativa privada para investir nos atletas de suas 
cinco modalidades. "Não adianta só arrumar dinheiro, tem que ter um projeto e isso nós 
temos", afirma Coaracy Nunes Filho, presidente da CBDA. A entidade selecionará um total de 
150 jovens entre 13 e 14 anos para serem treinados nos próximos anos tendo como foco os 
resultados nas Olimpíadas de 2016. O projeto visa oferecer estrutura e todo o apoio necessário 
para a devida formação do atleta, como exames médicos e assistência biomecânica.  
 
"Vamos estimular a força mental desses garotos para estarem no auge daqui a seis anos. 
Estou otimista, principalmente com os parceiros que tenho hoje", comenta Nunes Filho. Além 
do investimento de R$ 15 milhões da Speedo, a CBDA conta ainda com incentivos do Bradesco 
e dos Correios nos valores de R$ 6 milhões e R$ 10 milhões anuais, respectivamente, e mais 
um apoio da Gol Linhas Aéreas para utilizar até 550 passagens por ano. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 32. 


