
A máx ima de que "esporte é saúde" já fez 
com que muita gente buscasse a atividade f ís ica 
como forma de melhoria na qualidade de vida. A 
exp loração desse conceito, po rém, tem feito com 
que muitas empresas resolvam colocar o uso so
cial do esporte como bandeira para se aproximar 
de um públ ico-alvo da marca e, de quebra, arran
car expos ição t a m b é m com o alto rendimento. 

Quem andar pelo Posto 9, em Ipanema, em 
uma manhã de quarta-feira, vai se deparar com 
uma s i tuação que une esses dois universos. No 
espaço destinado à prát ica de vôle i , atletas ten
tam aprender a modalidade. Não são cr ianças em 
momentos de lazer, contudo. O projeto "Vôlei para 
todos", da Chemtech, empresa do grupo Siemens, 
é voltado para pessoas acima de 40 anos. 

A iniciativa é dividida em duas partes: atletas 
de alto rendimento e ações sociais. No primeiro 
grupo, a empresa conta com a dupla de vôlei de 
praia Talita e Maria Elisa. Elas mantêm o nome da 
Chemtech em seus biquínis, rompendo com uma 

norma interna da Siemens. A empresa tem uma 
pol í t ica mundial de não patrocinar atletas para evi
tar o risco de assoc iação a eventuais escânda los . 

A analista de eventos da Chemtech, Marina 
Silva, explica que a empresa recebeu restr ições 
da Siemens, o que obrigou os envolvidos a prestar 
esclarecimentos. "Não foi uma ques tão fáci l , mas 
tivemos que deixar claro que o nome da empre
sa estava relacionado exclusivamente ao projeto. 
Talita e Elisa só levam o nome da Chemtech por 
serem partes fundamentais dele", afirma. 

Na parte social do projeto, maiores de 40 
anos se reúnem para aprender a prát ica do espor
te, recebendo or ientações méd icas e técn icas . A 
empresa também apoia o vôlei de praia sentado, 
voltado para deficientes f ís icos. "Nós fizemos es
sas pessoas terem acesso ao esporte antes que 
muitos soubessem que haveria essa possibilidade 
para eles", relata Marina Silva. 

Para a analista de eventos, a Chemtech tem 
colocado o esporte na ba lança, a fim de encontrar 



um equi l íbr io entre marketing, com atletas de alto 
rendimento, e ação social. A prioridade está nessa 
responsabilidade f i lant rópica, mas os projetos en
volvem t a m b é m jovens talentos, com o risco sau
dáve l do aparecimento de destaques no esporte, 
como a mais nova estrela da marca: Ana Brena. 

Ela faz parte de um segundo projeto que tem 
o apoio da empresa: a maratona aquát ica. A atleta 
tem 18 anos e já treinava em piscinas pelo Flu
minense. Resolveu apostar nas maratonas aquá
ticas, entrou no projeto e já conseguiu resultados 
vencedores na categoria, sendo a primeira coloca
da da primeira etapa do Circuito Rei do Mar 2010. 

Chamado de "Natação no mar", o projeto é 
liderado pelo brasileiro Luiz Lima, atleta que foi 
campeão cinco vezes da Travessia dos Fortes. 
Abertas ao públ ico e gratuitas, as aulas de nata
ção em mar aberto já têm uma lista de espera com 
mais de mil pessoas interessadas no programa. 

Nenhum dos projetos foi realizado pela pró
pria empresa, que apenas os patrocina. No caso 
da natação, a Chemtech recebeu uma proposta 
pronta do própr io Luiz Lima e resolveu apoiar. Com 
o vô le i , já existe uma relação mais próx ima, com o 
departamento de marketing e eventos tomando as 
dec isões em conjunto com a área técn ica . 

Origem no rival 

A ideia de transformar o esporte em regra na 
Chemtech, curiosamente, partiu do ex-presidente 
Luiz Rub ião, que hoje comanda a concorrente Ra-
dix Engenharia e Software. No início, a paixão do 
executivo pelo esporte fez a empresa adotá- lo . 

Hoje a Chemtech tem um departamento de 
eventos e bem-estar focado apenas na real ização 
de torneios esportivos internos. Apesar de o es
porte já estar enraizado na cultura da empresa, 
ainda não estão definidos os próx imos planos para 
o segmento. No entanto, a proximidade dos Jo
gos Ol ímp icos no Rio de Janeiro tem incentivado 
a aposta na área, o que pode mudar o alcance dos 
projetos sociais da marca no futuro próx imo. 

"Como nós estamos na cidade, acabamos 
sendo influenciados pelo evento. Outras oportuni
dades vão acabar aparecendo. O que nós acredi
tamos é que sempre se tem que apostar no espor
te nacional", resume Marina Silva. 
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