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Itaú, AES-Tietê, Santos Brasil e Gillette, marca da Procter & Gamble, investem na modalidade 
olímpica  
 
O país da bola está dando mais atenção à bolinha. O tênis brasileiro passa por um bom 
momento nos patrocínios. Há hoje mais recursos direcionados ao esporte, seja via apoio direito 
das empresas ou mediante incentivos governamentais. O interesse público e privado em apoiar 
ações para o desenvolvimento do tênis, uma modalidade olímpica, tende a aumentar ainda 
mais com a Olimpíada de 2016, no Rio. 
 
O patrocinador oficial do tênis no país são os Correios, que entre 2008 e 2011 investiu cerca 
de R$ 12 milhões no esporte por meio de parceria com a Confederação Brasileira de Tênis 
(CBT). Mas a lista vem crescendo e inclui, além dos Correios, muitas empresas privadas. Dois 
grandes patrocinadores são o Itaú e a marca Gillette, da Procter & Gamble. 
 
Uma das iniciativas apoiadas pelo banco é o Centro de Treinamento de Tênis Itaú, projeto para 
formar atletas de alto rendimento na fase juvenil. A instituição também realiza a Copa Itaú de 
Tênis Escolar e Universitário, que promove o esporte atrelado à educação, e patrocina torneios 
profissionais, entre os quais o Sony Ericsson Open, que começa nesta semana em Miami, além 
de apoiar um circuito de jogadores seniors na América Latina. Já a Gillette Brasil vem 
aumentando o patrocínio ao tênis no Brasil e busca outras oportunidades no esporte. 
 
A Gillette é a maior patrocinadora do Brasil Open, o principal torneio do país, na Costa do 
Sauípe, na Bahia, que distribui US$ 470,2 mil em prêmios. O tênis vai absorver 30% do 
orçamento de marketing esportivo da Gillette Brasil no ano fiscal que vai de julho de 2010 a 
junho de 2011. Além do Brasil Open, um torneio da Associação dos Tenistas Profissionais 
(ATP), a marca de lâminas de barbear patrocina o tenista número um do ranking brasileiro, 
Thomaz Bellucci (29º do mundo) e, em 2010, apoiou o Tênis Espetacular, jogo que reuniu, no 
Rio, duas lendas do esporte: Gustavo Kuerten, o Guga, e André Agassi.  
 
O nome de Guga é sempre um ponto de reflexão para o tênis brasileiro. Roberto Burigo, 
diretor-executivo da CBT, diz que a situação atual do tênis no país pode ser comparada, em 
termos de patrocínios, à fase favorável vivida pelo esporte no início dos anos 2000, quando 
Gustavo Kuerten vivia o auge da carreira. A diferença, diz ele, é que naquela época o 
patrocínio era mais concentrado no ídolo, o maior jogador brasileiro da história, tricampeão em 
Roland Garros, o Aberto da França. Hoje o patrocínio é mais diversificado, com foco no 
desenvolvimento da base.  
 
Burigo diz que o contrato em vigor com os Correios, que começou em agosto de 2010 e 
termina em julho deste ano, prevê o desembolso de R$ 4,436 milhões pela estatal. A 
Confederação começa a trabalhar na renovação do contrato e espera um aumento real nos 
valores para o exercício 2011-2012. A reportagem procurou os Correios, mas não teve 
resposta. 
 
Uma das metas da CBT é contratar consultoria para fazer estudo que vai mapear os valores 
movimentados pelo tênis no Brasil. Burigo diz que um torneio como o Banana Bowl, tradicional 
competição infanto-juvenil que terminou no fim de semana em Santa Catarina, movimenta, a 
cada edição, cerca de R$ 3,5 milhões durante o torneio, gerando 150 empregos diretos. 
 
A Confederação montou projeto para realizar em 2011 um circuito nacional infanto-juvenil, 
com seis etapas, no valor total de R$ 1,5 milhão, sendo parte desse valor bancado pela 
distribuidora de energia elétrica CPFL via Lei de Incentivo ao Esporte. A CPFL também apoiou o 
Banana Bowl. O patrocínio a esse evento mais o apoio ao projeto infanto-juvenil da CBT 
somam R$ 755 mil, segundo informou a empresa, que é estreante no tênis. A AES Tietê 
também valeu-se da lei de incentivo para apoiar projeto da Federação Paulista de Tênis 
voltado para crianças da rede pública de ensino no Estado.  
 



Outro novo patrocinador é a empresa de terminais portuários Santos Brasil, que está 
colocando R$ 500 mil, dos quais R$ 250 mil via Lei de Incentivo ao Esporte, para patrocinar 
um torneio ATP Challenger, em Santos, em abril, evento que também conta com apoio do Itaú 
e que é promovido pelo Instituto Esportes, ligado à agência de marketing esportivo Try Sports, 
que tem como sócio o ex-tenista Nelson Aerts. Os torneios Challenger da ATP reúnem tenistas 
profissionais em fase transição na carreira, em busca de degraus mais altos no ranking. 
 
Luiz Procópio Carvalho, gerente de esportes da Koch Tavares, uma das principais agências de 
marketing esportivo envolvidas com tênis no Brasil, considera que a situação do esporte no 
país é promissora. O Brasil tem hoje cerca de cinco jogadores juvenis entre os 50 primeiros do 
ranking mundial. A Koch Tavares tem os direitos de organização do Brasil Open e de um 
circuito ATP Challenger na América Latina. Carvalho diz que a Kock Tavares busca um 
patrocinador para levar esse circuito adiante depois que a Petrobras decidiu "descontinuar" o 
patrocínio, a partir deste ano. A única ação da Petrobras no tênis em 2011 foi o copatrocínio ao 
Brasil Open. 
 
O ATP Challenger latino levava o nome de Copa Petrobras de Tênis e, em 2010, incluiu seis 
etapas realizadas em Bogotá, Assunção, Buenos Aires, Santiago, Montevidéu e São Paulo. "O 
circuito é uma ótima plataforma para o mercado latino-americano", diz Carvalho, neto de 
Alcides Procópio, outra lenda do tênis brasileiro. Para especialistas, é comum a substituição de 
uma empresa por outra no apoio aos grandes eventos do tênis. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2011, Empresas, p. B9. 


