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Para Coaracy Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), 
César Cielo é o melhor nadador da história da América Latina. Esse status é uma das 
explicações para o campeão olímpico e mundial ter sido escolhido pela marca de material 
esportivo Arena para sustentar o retorno da empresa ao Brasil. No entanto, a companhia que 
apostou no nadador sofrerá um revés e terá de vê-lo vestido com roupas da concorrente 
Speedo. Tudo isso em função de um contrato assinado pela entidade que gerencia a natação 
nacional.  

Nesta quarta-feira, a Speedo foi apresentada como nova fornecedora de material esportivo da 
CBDA. A empresa investirá R$ 2,5 milhões por temporada no contrato com a entidade, que 
não envolve aporte financeiro - o valor representa a soma de ações de marketing e produtos 
destinados a atletas, comissão técnica e diretoria.  

O material de divulgação da Speedo diz que o acordo co ma CBDA foi assinado até 2016, mas 
Coaracy Nunes falou sobre 2013, com conversas em andamento para uma extensão de outros 
três anos. Durante a vigência desse vínculo, todos os nadadores nacionais terão de usar 
material produzido pela marca para apresentações, viagens e premiações quando estiverem 
representando o país.  

Essa situação afeta diretamente César Cielo. A legislação da Federação Internacional de 
Natação (Fina) assegura ao atleta o direito de usar roupas de seu patrocinador pessoal em 
competições, independentemente da empresa parceira de seu país. Portanto, ele vestirá Arena 
quando estiver na água e Speedo fora dela.  

"Não houve um tópico César Cielo na nossa negociação com a CBDA. O acordo que 
anunciamos hoje [quarta-feira] é a conclusão de um negócio que vinha sendo desenhado havia 
algum tempo, que tem relação direta com o excelente momento da natação brasileira", 
explicou Renato Hacker, diretor de marketing da Speedo no Brasil.  

Presente em 170 países, a Speedo controla atualmente 70% do mercado de esportes 
aquáticos do Brasil. No mundo, detém 38% contra 24% da Arena, que voltou a operar no país 
no ano passado e patrocina Cielo.  

"Como eu falei, não existe essa relação [entre a entrada da Arena no Brasil e o patrocínio da 
Speedo à CBDA]. Nós já vínhamos conversando com a CBDA nos últimos dois anos. A natação 
do Brasil vive a melhor fase da história", completou Hacker.  

A Speedo calcula que fornecerá 4,5 mil peças à CBDA apenas para uso de atletas, sem contar 
peças de reposição. A despeito de Cielo dar preferência a seu parceiro pessoal, ele também 
terá peças da marca à disposição para treinos e competições. 

Fonte: Máquina do Esporte. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.maquinadoesporte.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2010. 


