
té a terceira semana de junho, o Bra
sil havia garantido 231 vagas em 30 

modalidades para os Jogos Olímpicos 
de 2012. Na área esportiva, essa qualifi
cação já serve como aquecimento para 
a formação do time que representará o 
País em casa, em 2016, no Rio de Janeiro. 
Esse esforço de aprendizado, no entan
to, estende-se também à área dos negó
cios, sobretudo no campo do marketing 
e da comunicação. O exercício tem ser
vido para que as empresas reconheçam 

e aproveitem as variadas oportunidades 
no segmento, especialmente na valoriza
ção das marcas por meio de patrocínios 
e parcerias estratégicas. 

É o caso do Bradesco, que apoiou seis 
confederações, iniciativa que foi tema de 
uma campanha desenvolvida durante a 
transmissão dos Jogos Panamericanos. 
O Projeto Olimpíadas 2016, com o mote 
"Agora é Bra" tem peças em veiculação 
desde abril. Em 2010, o banco tornou-se 
o primeiro patrocinador oficial da O l i m 

píada do Rio de Janeiro, com exclusivida
de nas áreas de serviços financeiros e se
guros. Na época, o Comitê Organizador 
estipulou o valor mínimo de R$ 570 m i 
lhões para os patrocínios nas duas cate
gorias. O objetivo é associar a corporação 
a uma agenda positiva, marcada por ino
vação, inclusão social e desenvolvimen
to econômico. 

A instituição (Bradesco e Bradesco Se
guros) é u m a das parceiras comerciais 
do chamado nível um (patrocinadores 

oficiais) da Rio 2016, ao lado de Claro, 
Embratel e Nissan. Na parceria de nível 
dois (apoiador) figura a Ernst & Young 
Terço. Há também um time de patroci
nadores mundiais, que oferecem supor
te ao evento e aos comitês olímpicos n a 
cionais, composto por Coca-Cola, Atos, 
Dow, G E , McDonald's, Omega, Panaso
nic, Procter & Gamble, Samsung e Visa. 

Nesses casos, cada empresa oferece a 
especificidade de seus préstimos. A Nis
san, por exemplo, segunda maior fabri-
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cante de carros do Japão, credenciou-se 
como patrocinadora automotiva dos jo
gos do Rio. Sua proposta compôs-se de 
um mix de produtos, serviços e aporte 
financeiro. 

A frota de veículos reservada ao even
to deve priorizar o uso de energia l i m 
pa, como etanol e eletricidade. A meta é 
trabalhar para constituir e divulgar uma 
experiência de sustentabilidade na or
ganização da Olimpíada. Em fevereiro, 
no anúncio da parceria, o C E O na m o n 
tadora, Carlos Ghosn, afirmou que o pa
trocínio se encaixa na estratégia da Nis
san em expandir seus negócios no País. 
"Nossas conexões com o Brasil são pro
fundas e, em 2014, abriremos u m a fábri
ca de nível internacional em Resende, no 
Estado do Rio" afirma. Além de soluções 
logísticas, a Nissan tem planos de desen
volver um programa de incentivo a jovens 
atletas brasileiros. 

No campo das telecomunicações, o pa
trocinador oficial é o consórcio formado 
pelas empresas Embratel e Claro. A pro
posta é fazer do evento uma vitrine para 
aparelhos de comunicação sofisticados 
e serviços de banda larga e mobilidade. 
Os patrocinadores acreditam que é uma 
oportunidade de ouro para exibir qua
lidade no desenvolvimento e gestão de 
produtos de mídia e conexão. 

Tradicional apoiador de eventos espor
tivos em escala global, a Coca-Cola será 
um dos patrocinadores do Crystal Pala-
ce, complexo que receberá a maior parte 
da delegação brasileira em Londres. D i 
versas geladeiras estão sendo instaladas 
na estrutura. A ideia é oferecer os prin
cipais produtos da empresa, como refri
gerantes, um isotônico e água mineral. 

No início de junho, a Coca-Cola levou 
um time de quatro jovens brasileiros à I n 
glaterra para que participassem da con
dução da tocha olímpica. Cada represen
tante, entre eles um catador materiais re
cicláveis, carregava uma história de vida 
marcante e inspiradora. O objetivo era 
associar a celebração esportiva aos va
lores da marca, como alegria, determi
nação, superação e confiança. 

Recentemente, a companhia entregou 
ao Comitê Olímpico Brasileiro certa de 
280 porta-passaportes fabricados a partir 
da reciclagem de embalagens Tetra Pak. 
Eles fazem parte do kit que o C O B entre
gará aos integrantes da delegação brasi
leira. Segundo a empresa, trata-se de uma 
oportunidade de difundir a ideia susten
tabilidade e consumo responsável. 

Para constituir u m a ação prática de 
qualficação, um grupo de 22 executi
vos será enviado pela Coca-Cola Brasil 
a Londres. Eles tomarão parte no pro
cesso de distribuição da multinacional 
durante o evento. O objetivo é compre
ender o modelo de operação e reprodu
zi-lo no Rio, em 2016. 

Mergulho no esporte 
Outras empresas engajam-se decisi

vamente no movimento olímpico, ofere
cendo suporte a confederações e atletas. 
É o caso da B R F — Brasil Foods, repre
sentada no segmento pela marca Sadia, 
que estruturou uma área para cuidar de 
todos os projetos voltados ao esporte. A 
organização patrocina as confederações 
de judô, ginástica e desportos aquáticos, 
além de 26 esportistas de diversas moda
lidades e gerações. Nove desses atletas 
participarão da Olimpíada de Londres. 

A plataforma esportiva da empresa in
clui dois projetos de formação de com
petidores. O "Lançar-se para o Futuro" 
patrocinado desde 2009, é um programa 
dirigido a crianças carentes no Rio de 
Janeiro, idealizado pelo professor Pau
lo Servo. O principal destaque do gru

po é Rosângela Santos, ouro nos cem me
tros rasos e no revezamento 4x100 no Pa-
namericano de Guadalajara. Ela é também 
a representante do Brasil nos cem metros 
rasos da Olimpíada de Londres. 

O Projeto Ginástica Rítmica da Sadia co
meçou em 1996, como uma modesta esco
la para os funcionários da fábrica de Tole
do, no Paraná. Depois ampliou-se, ganhou 
centenas de novos alunos e se tornou o em
brião do time brasileiro da modalidade. 

De acordo com Eduardo Bernstein, di
retor de marketing da Sadia, essa platafor
ma de ativação torna tangíveis os conceitos 
de vida ativa e saudável, valorizados pela 
empresa. "O esporte é sempre um objeto 
de interesse da comunidade, o que auxi
lia no fortalecimento da marca" afirma o 
executivo. "Também é uma forma de atu
armos efetivamente no campo da respon
sabilidade social" 

No caso dos patrocínios individuais, que 
incluem auxílio financeiro mensal, a pro
posta é contar com atletas diferenciados, 
que reproduzam os atributos da marca. Os 
parceiros são selecionados não somente 
por suas performances esportivas, mas tam
bém pelo histórico de vida e pela conduta. 
Segundo Bernstein, não se trata de um i n 

vestimento de oportunidade, mas de uma 
ação programada de longo prazo, que de
ve se estender para além de 2016. "Par
cerias desse tipo devem ser consistentes 
e constituir relações duradouras" afirma. 

A contrapartida pelo patrocínio é a pre
sença eventual dos atletas em campanhas 
e eventos da empresa. Por enquanto, não 
existem indicadores de retorno associa
dos a esses projetos. " E s s a é u m a estra
tégia de longo prazo e ainda é cedo pa
ra efetuar medições" informa Bernstein. 

Tudo planejado 
Um projeto desse porte depende, no 

entanto, de apoio especializado no desen
volvimento de atividades de ativação. Este 
ano, a conta de esportes da Sadia foi con
quistada pela Bullet, integrante do G r u 
po Talkability. A agência considera que o 
diferencial foi seu hub de conteúdo e um 
software que mensura o potencial de ca
da patrocínio ou proposta de ativação. 

Para Fernando Melo, diretor de aten
dimento da Bullet, a agência insere-se 
em um novo contexto de planificação de 
atividades. "Oferecemos um pensamen
to estratégico integrado, indicando co
mo as empresas podem tirar melhor 
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proveito de seus investimentos na área" 
afirma. "Hoje, é preciso ter o cérebro e o 
braço, o patrocínio e a ativação, sempre 
conjugados" 

Melo afirma que é preciso trabalhar 
para tornar clara a mensagem agregada 
às parcerias. "No caso da Sadia, é uma vi
da mais saudável" explica. "Nessa linha, 
atuamos para proporcionar experiências 

para quem vai torcer" Foi o caso de um 
evento com membros da Confederação 
Brasileira de Judô, realizado em maio, 
n u m a escola técnica da comunidade de 
Paraisópolis, em São Paulo. Na ocasião, 
50 crianças puderam participar de u m a 
aula com os judocas famosos. Ao final do 
evento, a Sadia doou tatames para o pro
jeto social que divulga o esporte no local. 

No segundo Meeting Internacional de 
Ginástica Artística, realizado em abril, 
em São Bernardo do Campo, o objetivo 
era preparar atletas para a Olimpíada de 
Londres. A ativação teve várias frentes. 
A marca foi introduzida no espaço das 
apresentações. F o r a m distribuídas ca
misetas, bandeirinhas e cards dos atle
tas. No espaço vip, os produtos servidos 

eram da Sadia. N u m a área para c r i a n 
ças, foram disponibilizados brinquedos 
e promovidas atividades, como u m a ofi
cina de ginástica. 

Investimento na base 
A Brunoro Sport Business também atua 

como vanguarda no segmento, oferecen
do expertise em marketing, finanças e 

Se o futebol e o vôlei contam com gor
das receitas para revelar e manter cra

ques convocados para os times olímpi
cos, é com muito esforço que outros es
portes garantem presença na disputa. As 
loterias federais são a fonte segura de re
cursos, repassados ao Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB), conforme determina 
a Lei Agnelo/Piva, sancionada em 2001. 
Ainda naquele ano, o C O B criou o Fundo 
Olímpico, que garante a distribuição de 
verbas para projetos especiais das con
federações, conforme critérios técnicos. 

Para 2012, o C O B prevê u m a arreca
dação de R$ 145 milhões. Dos recursos 
disponibilizados, o comitê é obrigado, 
por lei, a investir 10% no esporte esco
lar e 5% no esporte universitário. Dos R$ 
123,5 milhões restantes, R$ 60,9 milhões 
serão destinados aos programas das 29 
confederações olímpicas, exceto o fute
bol. Se este valor for somado aos R$ 15,3 
milhões do Fundo Olímpico, as confede
rações serão agraciadas com R$ 76,2 m i 
lhões. O montante é 15% maior do que o 
registrado em 2011. 

Os valores mínimos são de R$ 900 mil 
anuais. É nessa faixa que se situam os re
passes para as confederações de rúgbi, 
golfe e desportos na neve. No patamar 
mais alto, encontram-se as confederações 
de atletismo, desportos aquáticos, hande
bol, hipismo, judô, vela e vôlei, cada uma 
delas capitalizada com R$ 3,2 milhões. 

Os critérios para a definição dos valo
res são complexos. Valem as análises de 
gestão de cada entidade, os resultados ob
tidos em torneios mundiais e o peso dos 
patrocínios obtidos pelas entidades. Dos 
R$ 47 milhões que cairão diretamente na 
conta do C O B em 2012, parte significati
va será investida em projetos de treina
mento e preparação de atletas, na manu

tenção do Centro de Treinamento Time 
Brasil e na operação do Centro Esporti
vo Crystal Palace, espaço de preparação 
dos brasileiros para os jogos de Londres. 

No caso de muitas confederações, es
ses recursos são suficientes, pelo menos, 
para a preparação básica da elite dos atle
tas. É o caso da Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa ( C B T M ) , modalidade 
que enviará seis representantes a L o n 
dres, entre eles o veterano Hugo Hoyama. 
O trabalho da entidade inclui treinamen
tos na Europa, participação em eventos 
internacionais, programas para detecção 
de talentos e contratação de um técnico 
estrangeiro. Segundo a C B T M , o único 
tipo de apoio é o oferecido pela empre
sa Tibhar, que fornece material esportivo 
para os atletas. Cada atleta pode negociar 
e obter seu próprio patrocínio. 

No Pentatlo Moderno (composto por 
provas de hipismo, esgrima, natação, tiro 
esportivo e corrida), a única representan
te brasileira é Yane Marques, ouro no Pa-
namericano de 2007. Para 2016, a confe
deração promete uma história diferente. 
Segundo Celso Sasaqui, vice-presidente e 
diretor-técnico da entidade, está previs
ta a organização de vários eventos inter
nacionais nos próximos anos, capazes de 
qualificar os praticantes brasileiros. "Para 
2013, traremos um treinador estrangeiro 
para aperfeiçoar nossos técnicos de esgri
m a " prevê. "Nas outras modalidades, já 
alcançamos um bom nível" 

Poucos recursos 
Por enquanto, o esporte conta basica

mente c o m os repasses da Lei Agnelo/ 
Piva. Nas competições internacionais, a 

confederação foi reforçada por um con
vênio c o m o Ministério do Esporte. Há 
um projeto da Lei de Incentivo já aprova
do, mas a entidade não conseguiu captar 
recursos. O projeto Pentajovem do Reci
fe, que treina novos adeptos do esporte, 
é o único que conta com um patrocínio 
privado. A Powerade fornece isotônicos, 
água e uma pequena quantia em dinheiro. 

A Confederação Brasileira de Canoagem 
comemora a classificação para Londres de 
Ana Sátila, na categoria slalom, e de Erlon 
Silva e Ronílson Oliveira na categoria ve
locidade. Além das verbas convencionais, 
a modalidade conquistou, via Federação 
Paranaense de Canoagem, os patrocínios 
do B N D E S e da Itaipu Binacional. A ope
ração contratada com o banco tem valor 
de R$ 2 milhões. O objetivo é obter resul
tados significativos nos jogos de Londres, 
nos campeonatos mundiais Sub 23 e Júnior 
2015 e nos jogos do Rio, em 2016. 

O boxe deve levar nove atletas para 
Londres, número recorde na competição 
olímpica. A equipe inclui duas mu l he
res. A modalidade passou cerca de qua
tro anos sem patrocínio, vivendo de re
passes da Lei Agnelo/Piva. Em 2011, no 
entanto, o programa Petrobras Esporte 
& Cidadania deu novo estímulo aos atle
tas. Foram R$ 4,73 milhões em investi
mentos para treinamento e capacitação, 
valor que tende a ser ampliado em 2012. 
Os principais pugilistas passaram a rece
ber salários, fixados de acordo c o m cri
térios de desempenho. 

A Confederação Brasileira de Boxe (CB-
Boxe) busca aproveitar a boa onda e pro
mover intercâmbios e viagens internacio
nais. "Tivemos um apreciável desempe
nho e esperamos trazer pelo menos u m a 
medalha dos jogos de L o n d r e s " afirma 
Antonio Bosco, supervisor administrati
vo da entidade. 
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administração na área de esporte, bem co
mo na captação e ativação de patrocínios. 
Em 2010, a agência estabeleceu uma parce
ria para fornecer consultoria de gestão pa
ra a Confederação Brasileira de Basquete. 
Nesse primeiro ano, a entidade faturou R$ 
16 milhões em contratos de patrocínios e 
eventos. No ano seguinte, a categoria mas
culina conquistou a tão desejada vaga nos 
Jogos Olímpicos de Londres, depois de 16 
anos ausente do torneio. 

A proposta é constituir uma garantia de 
renovação constante para o esporte. Pa
ra isso, foi desenvolvido o Centro de Bas
quete Telefônica, destinado a descobrir e 
formar novos talentos na modalidade. O 
projeto, cuja metodologia é assinada pe
la ex-atleta Hortência Marcari, apoia-se 
na criação de núcleos de ensino e prática 
em diversas cidades paulistas. Cada nú
cleo conta com supervisores e coordena
dores próprios. 

"Na área dos esportes olímpicos, a pro
posta é sempre montar projetos consisten
tes com parceiros de longo prazo, desti
nados a desenvolver o esporte pela base, 
como no caso dos núcleos do basquete" 
afirma Marcelo Dória, presidente da Bru-
noro Sport Business. "Em todas essas in i 
ciativas, as agências de marketing espor
tivo precisam entender o DNA da marca 
e a propriedade embutida" orienta. 

Outro projeto desenvolvido pela Bruno-
ro é o Medalha Azul, da Samsung, inicia
do em 2007, por ocasião do Panamericano 
do Rio, e destinado a incentivar o esporte 
olímpico no Brasil. O prêmio visa a valo
rizar os grandes nomes do esporte e tam
bém as jovens promessas. 

De acordo com Cristiano Benassi, ge
rente de marketing esportivo da empresa, 

o objetivo não é apenas expor a mar
ca por meio de atletas consagrados. "A 
ideia é oferecer apoio a atletas consis
tentes, nas mais diversas modalidades" 

explica. "Eles ajudam a estabelecer uma 
conexão emocional com o consumidor 
por meio do esporte" 

Para Benassi, as parcerias não podem 

se restringir ao suporte financeiro. Pre
cisam estimular nos patrocinados uma 
relação de fidelidade e colaboração, na 
qual se destaca o uso dos produtos e ser
viços da empresa. Seguindo esse concei
to, em 2010 a Samsung presenteou to
das as confederações ligadas ao Comi
tê Olímpico Brasileiro com kits de seus 
produtos eletrônicos. Entre os equipa
mentos destacavam-se tablets e câme-
ras de vídeo. 

"É um meio de utilizar a tecnologia 
para ajudar os esportistas", sustenta. 
"Uma atleta como a Natália Falavigna, 
do taekwondo, pode monitorar, corrigir 
e aprimorar seus movimentos depois de 
analisar as imagens captadas e gravadas 
por esses equipamentos" Benassi resume 
o propósito da empresa em uma frase: a 
organização quer ser reconhecida como 
uma amiga do esporte. 

A Samsung, que é parceira do Comi
tê Olímpico Internacional (COI), preten
de manter e ampliar suas parcerias, par
ticipando ativamente do apoio aos atle
tas que competirão no Rio, em quatro 
anos. Como contrapartida, os patroci
nados podem participar de promoções 
em pontos de venda, eventos da empre
sa, campanhas institucionais e ações de 
endomarketing. 

Pensando es t ra tég ias 
A agência 9ine, que tem grandes clien

tes no futebol, já olha com atenção para 
a atividade olímpica. Planeja, por exem
plo, o gerenciamento da imagem dos cra
ques Lucas, Leandro Damião e Neymar 
durante os jogos de Londres. Recente
mente, agregou a seu time o jogador de 
vôlei Bruno Rezende, o Bruninho, figu-
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ra com presença certa na disputa. "No 
campo do planejamento, a performance 
desses atletas em grandes eventos, como 
a Olimpíada, influencia nosso trabalho" 
explica Evandro Guimarães, diretor de 
operações da empresa. 

Segundo o executivo, é fundamental 
iniciar já o planejamento de atividades 
vinculadas à Copa do Mundo e à Ol im
píada Rio 2016. "As oportunidades são 
muitas, mas é preciso respeitar os l i m i 
tes que a Fifa e o COI impõem para pro
teger os patrocinadores oficiais" aler
ta. A 9ine terá profissionais em Lon
dres para monitorar os movimentos das 
marcas. "O objetivo é trazer esse know-
-how de volta e dividir com toda a equi
pe" afirma. 

Outra empresa de olho nesse merca
do é a IMX, joint-venture de esportes e 
entretenimento do Grupo EBX e da IMG 
Worldwide, que atua na gestão de talen
tos e na consultoria para organizações 
envolvidas em grandes eventos, como 
os Jogos Olímpicos. É responsável pela 
ativação da marca GE no evento. Para a 
Embratel, realiza a consultoria do proje
to para atletas olímpicos e atua também 
no programa "Campeões do Futuro" um 
desdobramento dessa ação. 

A agência indica atletas, negocia con
tratos, identifica oportunidades de i n 
vestimentos, produz um relatório de cli-
pagem e mensura os resultados de cada 
atleta. "O projeto tem o objetivo principal 
de investir na base do esporte. São atle
tas ainda pouco conhecidos do grande 
público, mas que têm se destacado nas 
suas respectivas categorias" explica Ce
cília Yoshizawa, vice-presidente da IMX 
(leia entrevista ao lado). O investimen
to é prioritariamente focado na estrutu
ra de apoio e treinamento de cada atleta. 

Novos caminhos 
César Gualdani é sócio-diretor da 

Stochos Sports & Entertainment, es
pecializada em marketing esportivo, e 
acumulou experiência ao trabalhar em 
projetos nas competições de Sidney e 
Atenas. Segundo ele, o investimento 
em esportes olímpicos pode gerar va
lor pela diferenciação. "Temos estudos 
indicando que 22% da população bra
sileira não é ligada em futebol" afirma. 
"Existe, portanto, um potencial enor
me de comunicação por meio de ou
tras modalidades." 

Para ele, no entanto, o apoio a um atleta 
olímpico ou a uma confederação deve ser 
estrategicamente planejado. Em sua opi
nião, o aproveitamento dos espaços nas 
mídias sociais e nos veículos de comuni
cação é o caminho para compor um novo 
contexto gerador de valor para as marcas. 
"Antes, quem patrocinava e não compra
va mídia para a Olimpíada estava fadado 
a obter traço no recall de marca" afirma. 

O consultor ensina ainda que as em
presas jamais devem atrelar o sucesso de 
seu patrocínio ao resultado esportivo de 
seu atleta. "O risco é enorme" alerta. "O 
ideal é criar vínculo por meio dos atri
butos que o competidor ou a modalida
de tem como vocação natural" 

Para Gualdani, muitas das oportuni
dades se apresentam nas novas moda
lidades, menos conhecidas, nas quais o 
Brasil terá representantes em 2016. "Pre
cisamos compreender que o mercado es
portivo veio para ficar; por isso, a ordem 
é construir uma relação com o fã que ain

da está adormecido" orienta. "Temos de 
fazer parte do calendário esportivo mun
dial das principais modalidades, pois so
mente assim acordaremos esse público 
potencial" 

Na hora de se estabelecer um patro
cínio, a parceria mais indicada é aquela 
em que há verdadeira sinergia entre em
presa/produto e esporte/atleta. "O públi
co que consome esporte há muito tempo 
deixou de ser ingênuo. Ele percebe quan
do uma marca colocou seu nome em um 
uniforme apenas para aproveitar um bom 
momento do time ou do atleta" avisa Fer
nando von Oertzen, vice-presidente para 
esportes olímpicos da XYZ Live, empre

sa que realiza ações nas áreas de futebol, 
automobilismo, basquete, vôlei e espor
tes radicais. 

"As modalidades acabam 'emprestan
do' às marcas suas características, como 
performance, agilidade, dinamismo, com
prometimento, paixão... Cada esporte e 
respectivos atletas têm as suas. Cabe às 
empresas (e agências de marketing es
portivo) adotarem as modalidades que 
melhor casem com os atributos das res
pectivas companhias" completa. 

Mas as empresas não podem apenas 
surfar na onda do momento: se elas qui
serem, de fato, ser lembradas como i n 
centivadoras do esporte, têm de fazer 

um trabalho comprometido e de lon
go prazo, observa o executivo da XYZ. 
Oertzen teve participação importante 
no processo que levou o vôlei de praia 
a se tornar um esporte olímpico: em 
1985, junto com a Koch Tavares, idea
lizou a primeira competição do gênero 
no Brasil, o Hollywood Vôlei, com estre
las das quadras de vôlei tradicional. A 
repercussão foi tão boa que, dois anos 
depois, se realizou o primeiro Campe
onato Mundia l de Vôlei de Praia, em 
Ipanema, no Rio de Janeiro. O espor
te passou a fazer parte das Olimpíadas 
na edição de 1996, em Atlanta, nos Es
tados Unidos. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing Esportivo, São Paulo, p. 6-11, 25 jun. 2012.




