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O MESMO ESTÁDIO ONDE O 
REI PELÉ levou milhares de torcedores 
ao delírio, onde Mané Garrincha, 
o bailarino das pernas tortas, desfilava 
dribles desconcertantes, onde Zico 
se impunha como um dos maiores ídolos 
de todos os tempos do Flamengo e da Se
leção Brasileira, esse mesmo estádio pode 
dar um tempo para a bola redonda e abrir 
espaço para uma oval, de costura aparen
te e quase nunca lançada com os pés. 
O local em questão é, claro, o Maracanã, 
e o esporte, o rúgbi, que, ausente do uni
verso olímpico desde 1928, em Amsterdã, 
na Holanda, volta nos Jogos do Rio. 

Mais do que uma conquista da modali
dade, a primeira transmissão da volta 
do rúgbi olímpico pelas televisões de todo 
o planeta representará uma vitória indi
vidual do Bradesco. Isso porque no ano 
passado o banco se propôs a ser o principal 
resgatador dessa modalidade no País. C o m 
esse aval, o esporte ganha um inegável 
impulso nos gramados brasileiros. "Quem 
está acostumado a ver grandes patrocínios 
apenas em esportes tradicionais, como 
futebol, pode se preparar para ver nos 
próximos anos uma grande mudança 
de paradigmas", diz Duda Magalhães, 
diretor-geral da Dream Factory Sports, 
uma consultoria de marketing esportivo. 
"Entramos na era da efetiva participação 
das empresas na rotina esportiva." 

Essa nova era já se apresenta em 
cifras. A Confederação Brasileira de 
Rúgbi (CBRu) espera arrecadar em 2011 
cerca de R$ 3,5 milhões, mais do que o 
triplo dos R$ 990 mil de 2010. "Quando 
decidimos apoiar o rúgbi, muitos pen
saram que tínhamos batido a cabeça", 
diz o diretor de marketing do Bradesco, 
Jorge Nasser. Os números, no entanto, 
mostram que a decisão está longe de ser 
insanidade. Hoje, o rúgbi é o esporte 
número 1 em países como Austrália, 
Nova Zelândia, África do Sul e algumas 
nações do Leste Europeu. Aqui, nada 
menos do que 30 mil adeptos o praticam 
frequentemente, distribuídos por 230 
clubes em 22 Estados. A tendência é que, 
até 2016, na reestreia olímpica, a multi
dão de praticantes supere 100 mil se-
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guidores. "É uma disputa que une força 
física, concentração mental e determina
ção, atributos incorporados ao D N A 
da família Bradesco", destaca Nasser, 
que não revela o valor investido nem 
que o time de rúgbi se atire sobre ele. 

Além da inédita iniciativa, o banco 
tem mantido programas de formação 
de meninas atletas em vôlei e basquete. 
Por meio da Fundação Bradesco, cerca 
de 100 mil adolescentes são treinadas 
anualmente em Osasco, no Centro de 
Desenvolvimento Esportivo, uma autênti
ca fábrica de potenciais talentos olímpicos. 
E as ações vão ainda mais além. A funda
ção oferece uma indispensável retaguar
da para jovens no judô, remo e na natação. 

O exemplo do Bradesco, embora 
seja emblemático no mundo do esporte, 
não é uma exceção. Um seleto grupo de 
empresas brasileiras passou a olhar mais 
atentamente para o esporte após a escolha 
do Brasil para sediar os dois maiores 
eventos esportivos do planeta: a Copa do 
Mundo, em 2014, e a Olimpíada no Rio 
de Janeiro, dois anos depois. Entre elas está 
a Unimed Seguros. A companhia adotou 
o tênis como alvo principal e lançou um 
grande programa destinado aos novatos 
das quadras. Após uma seleção de atletas 
com potencial olímpico, a empresa oferece 
treinamento fora do Brasil, assistência 
médica e acompanhamento nutricional. 

"O incentivo ao esporte entrou, definiti
vamente, em nossos planos corporativos", 
afirma o presidente Mauri Raphaelli. 
"Estamos atacando em todas as frentes. 
O seguro-saúde de toda a delegação do 
Santos Futebol Clube é Unimed. Organiza
mos corridas de rua para garimpar atletas 
e mantemos um programa de formação 
de jovens em tênis, além de patrocinar a 
camisa do Palmeiras", destaca. A ofensiva 
esportiva da Unimed já rendeu à marca, se
gundo o executivo, um retorno de imagem 
12 vezes superior ao investimento. "O Brasil 
ainda é carente em investimentos esporti
vos, mas cresce a passos largos. Hoje, para 
cada R$ 1 investido no esporte, há um 
retorno de R$ 5 a R$ 6 para a empresa", es
tima Luiz Fernando Ferreira, sócio-diretor 
da E S M , empresa de marketing esportivo. 

A constatação de que o esporte é um 
bom lustrador de imagem e um consis
tente gerador de lucros para as empresas 
já foi comprovada em pesquisas. Embora 
não exista um número fechado sobre 
quanto esse mercado movimenta no 
País, um estudo da Associação Brasileira 
de Marketing Direto (Abemd) revela que, 
das 150 maiores empresas do País, 46,67% 
pretendem aumentar seus investimentos 
em futebol. Isso se deve à mudança de 
espírito que Copa e Olimpíada provocarão 
nos consumidores brasileiros. Na carona, 
os gastos sobem 20% no vôlei, 13,33% 
no automobilismo e 6,67% no atletismo, 
percentual similar ao de golfe e triatlo. 
Todo esse investimento não se limita à 
divulgação de marcas nos uniformes dos 
atletas. A parte mais, digamos, nobre vai 
para a preparação de jovens, um atalho 
para, quem sabe, transformar o Brasil 
em uma potência olímpica. 

Novidade no País a tendência já foi 
assimilada há algum tempo pelas 
empresas estrangeiras, que planejam 
investimentos nos grandes eventos 
esportivos programados para o País. 
Uma estimativa da PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) aponta que US$ 53,2 bilhões 
de companhias internacionais serão des
pejados na Copa do Mundo e nos Jogos 
do Rio. Segundo a pesquisa, os maiores 
beneficiados com verbas e geração de 
empregos serão as áreas de infraestrutura 
e turismo. Fatias generosas desse bolo 
entrarão no País para bancar a formação 
de atletas, patrocinar atletas e clubes 
e alimentar a disputa entre as pró
prias empresas para ver quem vincula sua 
marca a atletas vitoriosos. Para comparar, 
Barcelona-1992 recebeu cerca de US$ 8 
bilhões, enquanto Sydney atraiu US$ 9,7 
bilhões em 2000. "Será maior do que em 
outras cidades porque os Jogos no Rio 
também serão os maiores de todos os tem
pos", anima-se Hazem Galal, líder global 
para cidades e governos locais da PwC. 

Entre as empresas que apostam todas 
as fichas no sucesso de iniciativas desse 
tipo está o Pão de Açúcar do triatleta 
Abilio Diniz. A maior rede varejista 
do Brasil incorporou o apoio ao esporte 
à própria essência da companhia. Man
tém 23 corredores de elite do atletismo 
brasileiro, entre eles Vanderlei Cordeiro 
de Lima, Marilson Gomes dos Santos 
e Fabiana Murer. "Temos um projeto 
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olímpico, não apenas uma estratégia pu
blicitária", diz a diretora de marketing do 
grupo, Renata Gomide. "A formação de 
atletas é, há 20 anos, um atributo ligado à 
nossa marca. Além de garantir o sucesso 
das estrelas brasileiras, queremos recru
tar gente nova e formar campeões." 

Para atingir essas metas, o Pão de Açú
car lançou no início do ano um núcleo de 
alto rendimento e um megacentro de trei
namento em São Paulo, com equipamen
tos de primeiro mundo e onde os atletas 
são preparados para alcançar seus melho
res rendimentos. "Trata-se de uma grande 
estrutura, única no País. Temos condições 
de, em meia hora, fazer um diagnóstico 
completo de 35 atletas", destaca Renata. 
É nesse local, administrado pelo guru do 
treinamento esportivo Irineu Loturco 
Filho, que os corredores de elite da equipe 
Pão de Açúcar têm sido preparados como 
superatletas. "Estamos empolgados com o 
legado que esse centro de treinamento, que 
está aberto a todos os esportistas do País, 
deixará ao Brasil em medalhas olímpi
cas", disse a diretora do Pão de Açúcar. 

C o m empolgação semelhante está 
o laboratório Medley. A empresa elegeu 
dois esportes para concentrar seus 
investimentos nos próximos anos -
e vincular seu nome a grandes conquis
tas. O primeiro começou em 1996, com 
a StockCar, mas foi em 2010 que a aposta 
esportiva da Medley ganhou projeção 
no cenário esportivo. No ano passado, 
surgiu a decisão de resgatar das cinzas 
a equipe de vôlei de Campinas - que pas
sou a se chamar Medley Campinas. O in
vestimento, segundo a empresa, vai muito 
além de estampar o logotipo da marca na 
camisa dos jogadores. Hoje, o laboratório 
sustenta um programa de peneiras em 
escolas públicas da cidade em busca de 
jovens talentos. Todos os selecionados 
são incentivados a buscar seus recordes 
com todo o treinamento custeado pela 
empresa da área de medicamentos. 

A iniciativa deu retorno imediato. 
Logo no primeiro ano de existência, 
o time conquistou o título dos Jogos 
Abertos do Interior e, em um grupo sem 
estrelas renomadas, ficou em 8o na Superli-

ga, um feito raro para uma iniciante. 
O que isso tem a ver com os negócios 
da Medley? "Identificamos que nosso 
time, que leva o nome da nossa empresa, 
é o mais comentado nas redes sociais, 
e a marca está associada a uma imagem 
positiva", diz José Ricardo Gravallos, dire
tor de novos negócios da Medley. 

Associar a imagem a um ideal. 
Esse também é o argumento que a Icatu 
Seguros usa para justificar o patrocínio 
da dupla de velejadores Marcos Grael 
e André Otto Fonseca. Durante a assina
tura do apoio, em agosto passado, 
a empresa declarou que a vela foi o 
esporte escolhido por ter "características 
que se identificam com o negócio da Ica
tu, como a superação de risco, parceria, 
planejamento e estratégia". Segundo 
o plano original, a empresa vai bancar 
os atletas pelos próximos cinco anos. 

Aquilo que Gravallos constatou, o 
Bradesco apostou, a Unimed investiu, 
o Pão de Açúcar incorporou e a Icatu 
vislumbrou é um novo consenso. Assim 
como na Olimpíada, o investimento 
planejado no esporte pode render ouro. 

P F 
A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Istoé 2016, São Paulo, n. 33, p. 92-96, set. 2011.




