
Se a conquista do primeiro pa-
trocínio, que permite ao atleta
se dedicar profissionalmente à
sua modalidade, é o momento
mais difícil da carreira, a deci-
são da aposentadoria não fica
muito atrás. “É complicado tan-
to para quem conseguiu uma
consolidação financeira e quer
se manter ativo, como para o
atleta que precisará encontrar
um novo meio de sobrevivên-
cia”, afirma José Carlos Bruno-
ro, ex-jogador de basquete e
atual presidente do conselho
Brunoro Sport Business, de ges-
tão de negócios do esporte.
Segundo ele, o plano de apo-

sentadoria deve começar a ser
traçado ainda durante a carreira
do atleta. Para isso, o apoio do
patrocinador pode ser de grande
valia. “Existem casos como o da
Nike e do Banco do Brasil, que
mantêm o patrocínio por um
tempo depois da aposentadoria
para aproveitar a presença do
atleta em eventos, por exem-
plo”, diz Brunoro. Normalmen-
te, porém, apenas atletas com
grande destaque na mídia têm
esse tipo de contrato.
Para os demais, o pós-carrei-

ra tem que começar a ser dese-
nhado ainda antes. “O atleta de-
ve ser incentivado a estudar, pa-
ra que tenha independência de-
pois”, afirma o executivo. O es-
tudo é importante mesmo para
aqueles que seguem ligados ao
esporte. “Exemplos vitoriosos de
pós-carreira, como aMagic Pau-
la ou o Mano Menezes, tem em
comumo fatode eles teremsees-
pecializado e buscado conheci-
mentos na nova função.” ■

Para que os
t o rc e do r e s
b ra s i l e i r o s
possam ver
nossos atletas
muitas vezes
no lugar mais
alto do pódio

na Olimpíada de 2016, é funda-
mental permitir que eles se dedi-
quem profissionalmente aos
treinos. “Omomento mais difí-
cil na carreira de um atleta é en-
contrar apoio no momento da
decisão de se profissionalizar”,
afirma Marcus Vinicius Freire,
Superintendente executivo de
esportes do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB).
O apoio da iniciativa privada

tem grande importância nesse
momento. “Ela não tem muito
o que fazer na detecção de talen-
tos, mas depois que o atleta foi
descoberto, a participação das
empresas é muito importante”,
diz Djan Madruga, ex-nadador
Olímpico, que atualmente se de-
dica à administração de uma
academia com seunome. Segun-
do ele, o apoio das empresas ao
atleta olímpico pode acontecer
principalmente de duas formas:
por meio do patrocínio direto,
ou através do uso de incentivos
fiscais concedidos pelas três es-
feras de governo. “Mas o retor-
no de imagem do patrocínio é

maior do que qualquer incenti-
vo fiscal”, lembra Madruga.
Desde que o Rio de Janeiro

foi anunciado como cidade-se-
de das Olimpíadas de 2016, o in-
teresse das empresas pela for-
mação de atletas das modalida-
des mais características dessa
competição, como o atletismo,
aumentou. “Desse interesse,
começam a surgir novos proje-
tos de suporte financeiro dire-
to ou indireto à preparação das

equipes brasileiras”, diz Freire.
As políticas de incentivos ao es-
porte de alto rendimento é um
dos temas do seminário “Atle-
tas de Alta Competição”, que
acontece no Rio de Janeiro no
próxima dia 6.

Aumenta o apoio
Apesar do aumento do interesse
das companhias privadas, co-
mo o Grupo Pão de Açúcar que
triplicou o número de atletas pa-

trocinados nos últimosmeses, o
papel do governo ainda possui
grande importância. Hoje, en-
tre os maiores patrocinadores
dos esportes olímpicos no Brasil
estão empresas públicas, como
a Caixa, que financia diversos
competidores do atletismo, co-
moMaurenMaggi e os Correios,
que, entre outras, patrocina a se-
leção brasileira de futsal, moda-
lidade que fará sua estreia olím-
pica em 2016. ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br
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Netshoes vai colocar foto de clientes
em anúncios de jogo do Brasil

MARKETINGESPORTIVO

Geo Eventos e Associação de Pilotos de
Motovelocidade firmam parceria
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Empresas podemgarantir
já lugar no pódio em2016

Aposentados
que rendem
visibilidade

A divisão de esportes da Geo Eventos acaba de anunciar parceria
com a Associação dos Pilotos da Motovelocidade (APM). A agência
de marketing será a responsável pela produção e venda de cotas
de patrocínio do campeonato de motovelocidade SuperBike
Series Brasil (SBK), que tem duas séries: a Mobil Pirelli SuperBike
e ELF SuperBike — que somam 14 etapas.

A Netshoes vai escolher, através de seu perfil no Facebook, três
clientes para terem suas fotos estampadas nas placas de publicidade
da beira do campo durante o amistoso entre Brasil e Argentina,
no dia 9 de junho. “Estamos fazendo uma ação publicitária inusitada
em um dos espaços nobres do futebol com exposição mundial”,
afirma Roni Cunha Bueno, diretor de marketing da Netshoes.

EMPRESAS

Patrocínio aos atletas traz retorno de imagem e ajuda a melhorar esportes no país

SEMINÁRIO ATLETAS DE ALTA COMPETIÇÃO

MaurenMaggi, doatletismo:esporteaindadependedeapoiopúblico,mas interesseprivadoaumentou
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




