
Uma d ivergênc ia sobre a ut i l ização da Lei de 
Incentivo ao Esporte acabou com o maior patro
cínio do handebol brasileiro. O v íncu lo da confe
deração da modalidade com a Petrobras, vigente 
desde 2003, havia terminado no fim de 2009. As 
negoc iações se arrastaram por meses, mas o des
fecho negativo só ocorreu em setembro de 2010. 

A saída da Petrobras já vinha sendo anuncia
da. Em 2009, a negoc iação t a m b é m demorou até 
ser conc lu ída. Por conta disso, a empresa investiu 
apenas R$ 1,65 mi lhão na Con federação Brasilei
ra de Handebol (CBHB) - a ú l t ima temporada com 
aporte cheio foi a de 2008, ano o l ímpico, quando a 
entidade recebeu R$ 2,3 mi lhões. 

O cerne do desgaste na re lação entre CBHB 
e Petrobras é o uso da Lei de Incentivo ao Esporte. 
A empresa decidiu usar o mecanismo do governo 
federal como caminho prior i tár io para investir no 
handebol, mas a entidade não aceitou a proposta. 

A ideia da Petrobras era incluir a modalidade 
entre os esportes contemplados em programa de 
patrocín ios que a companhia lançou recentemen
te. Ele abarca boxe, esgrima, levantamento de 
peso, remo e taekwondo, com investimento total 
de R$ 265 mi lhões até 2014 - desse montante, 
R$ 101 mi lhões devem ir para o alto rendimento. 

"Por toda a l igação histór ica que temos com o 
handebol, é claro que tentamos manter a parceria. 
Mas t ínhamos um plano para executar, e eles não 
quiseram se enquadrar nele", diz Cláudio Thomp
son, gerente de patrocín io esportivo da Petrobras. 

A empresa chegou a consultar a CBHB sobre 
a h ipótese de incluir a entidade no projeto, mas a 
ideia foi rechaçada. A única exp l icação oficial é a 
de que a inst i tu ição não queria receber a verba via 
o benef íc io da Lei de Incentivo ao Esporte. 

"Não foi um rompimento. O pat rocín io che
gou a um momento de limite, e terminou como 
todo ciclo de patrocínio termina. Foi uma coisa 
muito tranquila", minimiza Fabiano Redondo, res
ponsável pelo marketing da con federação. 

A re lação da Petrobras com o handebol co
meçou com um contrato para apoiar as se leções 
femininas e masculinas nas categorias adulto, j ú 
nior, juvenil e cadete. A partir daí, a companhia in
tensificou o investimento e se transformou na prin
cipal parceira da modalidade em âmbi to nacional. 

Um dos desdobramentos da parceria foi o 
projeto Petrobras Mini Hand, lançado com o intui-



to de propiciar in ic iação esportiva na modalidade 
para cr ianças carentes com idade entre 8 e 12 
anos. O plano disseminou-se por 200 núcleos. 
T a m b é m surgiu para os jovens a Copa Petrobras, 
compet i ção intercolegial com alcance nacional. 

No alto rendimento, a estatal lançou, em 
2005, o Desafio Petrobras, evento anual entre se
leções adultas, realizado em diferentes cidades. 
A lém disso, apoiou a Liga Nacional de handebol, 
v ínculo que se encerrou há duas temporadas. 

Os investimentos nos t rês segmentos (ini
c iação, esporte educacional e alto rendimento) 
foram a base da parceria. Em 2007, nos Jogos 
Pan-Americanos disputados no Rio de Janeiro, a 
parceria atingiu o auge, com o Brasil conquistando 
a medalha de ouro no masculino e no feminino. 

Por tudo isso, o fim da re lação com a Petro
bras representou um grande baque para o hande
bol nacional. A única receita da CBHB passou a 
ser o repasse que a entidade recebe da Lei Agne
lo/Piva, que destina a esportes o l ímpicos uma fatia 
de 2% da receita das loterias. "Também estamos 
remanejando uma sér ie de ações, a fim de cortar 
custos", completa Fabiano Redondo. 

O té rmino da re lação com a Petrobras tam
bém obrigou a CBHB a mudar sua pol í t ica de 
pat rocín ios. As propriedades foram fatiadas em 
"projetos", e a entidade passou a prospectar par
ceiros diferentes para cada uma das iniciativas -
se leções, Mini Hand e Liga Nacional, por exemplo. 

A campanha institucional da Petrobras du
rante o Pan de 2007 foi guiada pelo slogan "Viva 
essa energia". Mas o cenár io criado pela saída da 
estatal do handebol colocou em xeque, justamen
te, a vida que a se leção masculina terá no curto 
prazo. Entre 13 e 30 de janei
ro, o time disputa o Mundial 
na Suéc ia . E, ao menos até 
agora, não há patrocín io que 
garanta energia para isso. IH 
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