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Aprática esportiva é fundamen
tal para um futuro saudável. 
E até para a formação do ca
ráter. Visando encontrar jo

vens talentos e promover a educa
ção, muitas empresas investem em 
modalidades não muito concorridas 
em termos de apoio da publicida
de no País, e com isso exibem sua 

marca em um ambiente específico 
de conquistas, dirigindo-se então a 
um público bastante segmentado. 
Há anos as companhias utilizam o 
esporte, e não só o futebol, como 
mídia. Nesse caso, como mídia al
ternativa. "É um veículo de comu
nicação com parte do seu público 
consumidor", diz Marcelo de Cas

tro Haiachi, mestre em Educação 
Física em São Paulo. "O mercado 
ainda tem muito a crescer, pois dá 
retomo social, institucional e finan
ceiro às empresas." 

O futebol, por todos os óbvios 
motivos, ainda é, claro, o canal 
imediato preferido. No entanto, 
empresas como a 3M - especiali-
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zada em tecnologia - analisam o 
esporte em geral como ponto de 
retorno a longo prazo. Em copa-
trocínio com a Fundação Abrinq, 
entidade que defende os direitos 
da criança e do adolescente, a 3M 
organiza o projeto Brincando de 
Atletismo. São oficinas de veloci
dade, resistência, revezamento e 
salto com crianças das unidades 
dos Centros Educacionais Unif i 
cados (CEUs). Realizado no Clu
be Pinheiros, as crianças recebem 
suporte técnico e ficam em conta
to com atletas já famosos. 

A corrida também permeia 
ações do Bradesco Seguros, v in
culado ao banco Bradesco. A em
presa organiza o Circuito de Cor
rida e Caminhada da Longevida
de. São 14 etapas em 14 diferen
tes cidades, o que lhe confere o 
título de maior circuito de corri
da de rua do País. A conscientiza
ção sobre a importância da práti
ca de atividades físicas tem sido 
uma ótima maneira de a marca 
ganhar visibil idade. Criado em 
2008, o circuito já conquistou o 
prêmio Destaque de Marketing, 
na categoria Responsabilidade 
Empresarial, da Associação Bra
sileira de Marketing e Negócios, 
e o Top de Marketing 2010, con
cedido pela Associação dos D i 
rigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil, seção Rio de Janeiro. 

Os bancos, aliás, aplicam ver
bas em diferentes frentes. O Ban
co do Brasil investe 60 milhões 
de reais por ano em esportes. En

tre as equipes patrocinadas estão 
as seleções feminina e masculina 
de vôlei, adultas e de base, o cir
cuito de vôlei de praia, a seleção 
brasileira de futsal, o iatista Ro-
bert Scheidt, o piloto da GP2 Fe
lipe Nasr, o jogador de vôlei Giba 
e o de futsal Falcão. O vôlei, que é 
patrocinado pelo BB desde 1991, 
também é aposta do banco BMG, 
que investe na equipe da cidade 
de São Bernardo do Campo. Mas 
o BMG também patrocina equi
pes de futebol e basquete, e ain
da atletas de modalidade indivi
dual, como a ginasta Jade Barbo
sa, o lutador de artes marciais Vi
tor Belfort, o tenista Gabriel Pen
te e o para-atleta mineiro Gustavo 
Reis. "O patrocínio é importante 
demais para seguirmos nossa car
reira", conta Reis. 

O Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) acaba de entrar nesse qua
dro - e conta com o apoio da Itai-
pu Binacional, dirigida por Jorge 
Samek, no projeto. No fim do ano 
passado, o Banco liberou 2 m i 
lhões de reais para a canoagem. 
O valor será destinado à formação 
de uma equipe de 16 atletas para 
competir na classe slalom, além 
da contratação de um técnico es
trangeiro. O objetivo é melhorar a 
performance desse esporte já nas 
Olimpíadas de Londres, este ano, 
com reflexos positivos para a Rio 
2016. "Há boas esperanças de me
dalha desse esporte. De preferên
cia, que seja de ouro", anima-se 
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Luciano Coutinho, presidente do 
BNDES. Se isso acontecer, obvia
mente a exposição da marca fica 
ainda maior, e é nisso que também 
se aposta quando a empresa injeta 
recursos em esportes que não es
tão na grande mídia a toda hora. 

O uso da bicicleta nas grandes 
cidades está cada vez mais comum. 
Aventureiros, entretanto, estão utili
zando este meio de transporte como 
ferramenta para prática esportiva ra
dical. É o caso do downhill, que con
siste em desafiar obstáculos, em mor
ros ou escadarias, e já está incluído 
na lei de Incentivo ao Esporte. A Des
cida das Escadas de Santos, realiza
da no Santuário de Monte Serrat, na 
cidade de Santos, foi criada há dez 
anos e é uma das competições mais 
famosas. Maior evento de downhill 
do mundo, a modalidade conta com 
patrocinadores de peso, como Cai

xa Econômica Federal, Fisk, Rexona, 
Sedex, TNT e HDI Seguros, é trans
mitida anualmente pela TV Globo 
e reúne atletas brasileiros e interna
cionais. O grande vitorioso é quem 
descer os 417 degraus da escadaria 
em menos tempo. 

Menos popular do que as bici
cletas, o hipismo tem visto o inte
resse das empresas em patrocinar 
campeonatos e eventos de exibi
ção. Companhias como Toyota, Kia 
e Oi estão investindo e, aos poucos, 
auxiliando na descoberta de novos 
talentos. É o caso de Luiza Tavares 
de Almeida. A amazona, com seu 
talento, fez sua estreia nos Jogos 
Olímpicos de Pequim, em 2008, 
aos 1 6 anos - ela também estará 
nos jogos de Londres e será a úni
ca representante das Américas na 
disputa pela medalha na compe
tição individual. 
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Text Box
Fonte: Lide, São Paulo, ano 7, n. 33, p. 60-64, 2012. 




