
Campeã olímpica e recordista sul-americana do salto em distância, Maurren 
Higa Maggi, uma das maiores atletas da história do País, mostra que também 

entende de marketing ao associar seu nome à Nestlé e ao São Paulo 

A lista de conquistas de Maurren Higa Maggi, atual 
recordista sul-americana do salto em distância, é grande. 
Mas os destaques ficam para as medalhas de ouro 
conquistadas nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, 
em 1999, e do Rio de Janeiro, em 2007. E, principalmente, 
para a medalha de ouro, na mesma modalidade (sim, 
pois ela já competiu no salto triplo e nos 100 metros com 
barreira, onde desde 2001 também detém o recorde sul-
americano), nos Jogos Olímpico de Pequim, em 2008, o 
ápice para qualquer atleta do mundo, e ainda mais para 
uma brasileira, já que ela se tornou a primeira mulher do 

País na história das Olimpíadas a conquistar um ouro em 
uma competição individual. 
A própria conquista já seria um enorme feito, até porque 
muitos deram a carreira de Maurren por encerrada 
quando, antes do Pan de Santo Domingo, em 2003, ela 
foi suspensa da competição acusada de doping. Mesmo 
tendo motivos concretos para recorrer e anular a decisão, 
a IAAF (Associação Internacional de Federações de 
Atletismo) manteve a pena e com isso a atleta perdeu 
inclusive a chance de disputar os Jogos Olímpicos 
de Atenas, em 2004. Ela já tinha perdido os Jogos de 



Sidney (2000) por uma contusão durante as eliminatórias 
da prova olímpica, ficando de fora da final. A chance 
apareceu apenas oito anos depois, e um salto de 7,04m 
proporcionou um final feliz. 
Para Maurren, mesmo com a maior conquista que 
poderia ter tido, isso não representa um final, tanto que a 
atleta assinou um contrato de patrocínio de três anos com 
a Nestlé e o São Paulo Futebol Clube, o suficiente para 
ela ter todos os recursos e se preparar com tranquilidade 
para as Olimpíadas de Londres, em 2012. 
Todo salário da atleta e 
de seu treinador, Nélio 
Moura, será pago pela 
nova parceria, que 
ainda inclui a utilização 
da imagem da atleta 
em ações da empresa 
e do clube, a instalação 
de uma loja da Nestlé 
no estádio do Morumbi 
e a comercialização 
exclusiva dos produtos 
da marca em dias de 
jogos, além de um 
projeto social, já que 
crianças carentes 
da comunidade de 
Paraisópolis poderão 
treinar na pista de 
atletismo do estádio, cuja inauguração oficial foi feita 
pela própria Maurren. 
No dia do anúncio da parceria, ela mostrou que aprendeu 
bem as lições de marketing recebidas durante sua 
carreira, Disse que sempre torceu para o São Paulo, 
que pretende dar um pouco de alegria ao clube como 
fez Adhemar Ferreira da Silva (bicampeão olímpico 
e mundial do salto triplo, e o maior nome da história 
do atletismo brasileiro), também atleta do São Paulo, e 
lembrou que seu sobrenome, Maggi, é uma importante 
marca da Nestlé. 
A seguir, a atleta fala mais um pouco sobre a importância 
do marketing para ela. 

O que é marketing para você? 

Marketing é tudo aquilo relacionado a vendas. Não só venda 
de produtos, mas no nosso dia a dia também costumamos 
usar esse termo para vender ideias, conceitos e imagens. 

De que forma o marketing influencia em sua carreira? 
O marketing é fundamental para se obter recursos para 
as grandes competições internacionais. Isso acontece no 
mundo inteiro. No Brasil, é capaz de explorar positivamente 
a imagem dos atletas com o intuito de gerar negócios e 
melhorar a imagem das empresas. E, logicamente, oferecer a 
nós boas condições de treinamento. 

Quais foram as marcas que patrocinaram sua carreira 
até hoje e como você lida com essa relação comercial? 

Tive várias empresas ao 
meu lado ao longo de 
minha carreira, e sou 
muito grata a todas. Hoje 
meus patrocinadores 
são a Nestlé, em parceria 
com o São Paulo Futebol 
Clube, a Nike e a Caixa 
Econômica Federal, que 
apoia os programas da 
Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBA). O Governo 
do Estado de São Paulo 
também me apoia. Como 
disse, é tudo uma troca, 
uma relação onde todas 
as partes saem ganhando. 
Sempre faço questão de 
mostrar aqueles que estão 

nessa caminhada junto comigo, até porque meus resultados 
seriam impossíveis sem esses parceiros. O legal é que todas essas 
parcerias são de longo prazo, e me acompanharão até 2012, no 
mínimo. 

Quais foram as campanhas publicitárias 
mais marcantes que você protagonizou? 

Adorei a que fiz com a Sophia, minha filha, para a Caixa 
Econômica Federal logo após a conquista da medalha 
olímpica em Pequim. Eles brincaram com aquela questão 
do ouro e da prata (mostrando os cartões de crédito, e não 
as medalhas)*, e a Sophia curtiu muito. Outra legal foi o 
anúncio que a Nike fez um dia após a medalha: uma foto 
comigo ainda dentro da pista, enrolada na bandeira do Brasil 
e falando ao celular com a Sophia. No letreiro, o símbolo da 
Nike e a frase "Eu faço história". Me arrepia só de lembrar! 
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