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M&M — Com as constantes viagens em fun-
ção das competições internacionais, onde 
você acaba vendo mais propaganda? Que 
tipo de peça chama sua atenção?
Fabiana — Assisto muito à televisão 
tanto aqui no Brasil como quando estou 
competindo fora do País. E mesmo às 
vezes sem prestar grande atenção, a 
publicidade acaba se fixando na minha 
cabeça, através de uma frase, de uma 
imagem ou de uma música que depois 
acabo lembrando quando vejo o produto 
ou uma embalagem, como a garrafinha 
clássica da Coca-Cola ou a latinha ver-
melha. Quando era pequena, ainda em 
Campinas, onde nasci, eu ficava cantando 
as músicas que ouvia nos comerciais com 
minhas irmãs no carro. Uma de nossas 
preferidas era aquela da Pipoca com Gua-
raná (DM9, para Guaraná Antarctica), 
uma das minhas memórias de infância 
mais marcantes.
 
M&M — Como a publicidade influi em seus 
hábitos de consumo?
Fabiana — Na primeira vez em que fui aos 
Estados Unidos para realizar um período 
de dois meses de treinamento, fiquei 
fascinada com a propaganda de comida 
na televisão, em especial de doces. Era 
algo novo, não conhecia aquelas marcas, 
mas pareciam tão gostosas nos comer-
ciais que eu corria para o supermercado 
para provar. Isso começou a mexer com 
o meu peso e o das meninas com quem 
eu dividia as acomodações. Saíamos para 
comprar e depois preparávamos. Com o 
frio, dava ainda mais vontade de comer, 
e nós quatro acabamos engordando. O 
treinador percebeu e bateu um certo 
desespero. Tivemos de cortar a TV para 
ajudar a fechar a boca e controlar melhor 
a alimentação. Começamos a correr mais 
para ver se voltávamos ao Brasil magri-
nhas como tínhamos chegado lá. Nas ve-
zes seguintes em que estivemos nos EUA, 
já estávamos mais escoladas, evitando a 
seção de doces nos supermercados.

M&M — Algum comercial recente chamou 
sua atenção, seja pela emoção, seja pelo 
lado cômico?
Fabiana — Tem sim! Um que, inclusive, 
tinha salto com vara. Era um comercial 
da Hyundai cuja estrela era um atleta 
norte-americano que eu conheço — o 
Ross Buller —, que competia muito antes 
de eu começar. Era um filme lindo que 
mostrava bem os movimentos do salto do 
atleta com o carro acompanhando. Foi 
muito bacana ver o meu esporte preferido 
sendo tema de um comercial. 

M&M — Como foram seus primeiros contatos 

com patrocínios?
Fabiana — O primeiro esporte que tentei 
foi a ginástica olímpica, e o apoio que 
eu tinha era da prefeitura de Campinas. 
Depois, mudei para o atletismo e comecei 
direto no salto com vara na equipe da 
Funilense — que era na época Esther, 
uma usina de açúcar —, e contava com 
o patrocínio de camisa da Unimed. Mas 
a Funilense depois virou BM&F Bovespa, 
onde estou até hoje; e a Unimed ficou 
com a Orcampi. Fui pela primeira vez 
aos Jogos Olímpicos, em 2008, também 
como atleta Nike — que está comigo em 
11 dos meus 13 anos de atletismo. O pa-
trocínio do Pão do Açúcar surgiu depois 
da Olimpíada de Pequim e me ajudou 
muito a chegar a essa medalha de ouro no 
Mundial Indoor de Atletismo, em Doha, 
no Catar. Todo o apoio que recebo me 
dá a tranquilidade de poder me dedicar 
cada vez mais aos treinos e chegar às 
competições com melhores condições 
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Janeiro), quando ganhei a medalha de 
ouro. Mas eu já vinha tendo resultados 
bons no circuito internacional desde o 
ano anterior, quando cresci bastante. A 
Nike foi marcante por ter acreditado em 
mim desde o princípio, mesmo sem eu 
ter resultados. Acho bacana as marcas 
que têm a filosofia de crescer junto com 
os atletas para ajudá-los a conquistar os 
resultados. 

M&M — Como é a relação da comunidade de 
atletas com as marcas que têm tradição em 
apoiar o esporte?
Fabiana — Se nós usamos uma marca 
é porque gostamos dela. É claro que 
o dinheiro conta, e alguns atletas têm 
patrocínios muito fortes em dinheiro, 
mas, sem afinidade, fica difícil. Tive pa-
trocínio de uma marca, por exemplo, que 
eu preferi dispensar pela forma como me 
tratavam. Hoje, gosto muito das marcas 
que me apoiam. Os produtos da Nike, 
por exemplo, eu já usava muito antes de 
eles se aproximarem de mim, sempre 
comprava em minhas viagens. Mas isso 
acontecia porque eu via os atletas que 
eu admirava usando Nike, então foi na-
tural me espelhar nos ídolos. No circuito 
internacional, os atletas de ponta são 
Nike ou Adidas, e isso certamente inspira 
aqueles ainda sem resultados na hora de 
escolher a marca do material com que 
vão competir.

M&M — Houve um momento tenso na Olim-
píada de Pequim, quando um erro na organi-
zação da etapa final fez com que a vara que 
você usaria no salto fosse extraviada, tirando 
sua concentração e gerando grande reper-
cussão pelo lado tragicômico da situação. 
Como esse episódio refletiu na sua relação 
com os patrocinadores?
Fabiana — Quando estou em um Mundial 
ou em uma Olimpíada, sou obrigada a 
usar o uniforme da delegação brasileira 
e não posso exibir meus patrocinado-
res pessoais. Mas a cobrança, mesmo 
assim, é muito grande, e é preciso uma 
boa preparação psicológica. Passei por 
momentos ruins na carreira e isso tudo 
me ajudou a amadurecer para lidar com a 
pressão. Esse episódio que aconteceu na 
China teve o efeito de atrair muito apoio. 
Recebi, por exemplo, uma premiação 
da BM&F Bovespa porque eles acredi-
tavam que eu teria conquistado uma 
medalha se tivesse sido possível saltar. 
O Pão de Açúcar me procurou logo em 
seguida e fechamos contratos. E outras 
marcas também se interessaram — sem 
falar que os patrocínios que eu já tinha 
ficaram ainda mais fortalecidos naquele 
momento difícil.
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Olimpíada de Pequim: “Esse episódio teve o efeito de atrair muito apoio”

para vencer. Infelizmente, muitos pre-
cisam trabalhar ao mesmo tempo por 
falta de apoio.

M&M — Como foi sua reação ao ser abordada 
por um patrocinador de peso como a Nike 
antes mesmo de frequentar o noticiário 
esportivo? 
Fabiana — Tive um pouco de sorte, pois o 
meu técnico, Élson Miranda, tinha feito 
faculdade junto com um executivo da 
Nike, e isso facilitou a aproximação. No 
início, foi só patrocínio com fornecimento 
de material para competição, mas mesmo 
assim fiquei muito feliz e foi uma grande 
ajuda para alavancar minha carreira. Não 
precisei mais me preocupar em comprar 
tênis, roupas para treinar e competir, 
algo fundamental para qualquer atleta. 
Era só um acordo verbal no começo, mas 
um ano depois assinamos contrato. Só 
comecei a receber mensalmente depois 
dos Jogos Pan-americanos (do Rio de 
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