
"Os patrocinadores deveriam focar nos 
valores que o atleta pode transmitir" 
Apoiado por Sadia, Ticket, Alphagraphics e Labrada, o judoca Leandro Guilheiro, de 28 anos, é uma das maiores esperanças do 

esporte para a Olimpíada de Londres. Medalhista olímpico por duas vezes—ganhou Bronze nos jogos de Atenas, em 2004, e de 

Pequim, em 2008 —, o atleta chega ao torneio como o número um no ranking mundial da categoria dos meio-médios. Blogueiro 

do Terra, Guilheiro fala sobre a pouca exposição do esporte na mídia, a febre do MMA e como pensar no pós-carreira. 

Por RENATO PEZZOTTI rpezzotti@grupomm.com.br 

Meio & Mensagem — Na Olimpíada, são 
apenas duas lutas que decidem se você vai 
disputar uma medalha ou não. E o patroci-
nador investe no esporte pensando em re-
sultado. Como lidar com isso? 
Leandro Guilheiro — O patrocinador 
sempre pensa no resultado. Ele vai que-
rer associar a marca dele a um vence-
dor. Mas existem outras formas de ativar 
este apoio. Uma delas é realizar ações 
com aquilo que o atleta já conquistou, 
usar a imagem do esportista para in-
centivar os colaboradores da empresa. 
Criar uma identidade. 

M&M—Você falou de imagem. Alguns atle-
tas têm contratado agências para geren-
ciar isso, além de contratos de patrocínio. 
Você já pensou nessa possibilidade? 
Guilheiro — É um mercado que não co-
nheço muito. Na verdade, já conversei 
com algumas pessoas, mas ainda não 
achei o profissional certo que se adequas-
se ao meu perfil. Seria uma coisa legal, 
até porque é uma forma bacana de você 
entregar melhor o produto para o patro-
cinador. Vale pensar. 

M&M — 0 judô é o segundo esporte que 
mais deu medalhas ao Brasil na história 
dos Jogos. Mesmo assim, muitos atletas 
não possuem patrocinadores individuais. 
Falta apoio da iniciativa privada ao esporte? 
Guilheiro — O judô passou por um pro-
blema administrativo na presidência da 
Confederação Brasileira, com acusações 
sérias de corrupção. Apesar de ter resul-
tados positivos, o esporte tinha aparên-
cia negativa. Nos últimos 12 anos, tivemos 
de limpar a imagem do esporte — con-
seguimos isso com um bom trabalho de 
marketing realizado pela própria confe-
deração. Pode ser um resquício disso e 
o próprio marketing esportivo no Brasil 
precisa caminhar um pouco mais. O judô 
começou a ser redescoberto, talvez, esteja 
faltando um detalhe. Se eu descobrir, re-
solvo o problema de todo mundo (risos). 

M&M — Você é duas vezes medalhista 
olímpico e, mesmo assim, muitas pesso-
as não o conhecem. Falta espaço para o 
esporte na grande mídia? Ele só é divul-
gado na época de torneios como o Mun-
dial e as Olimpíadas? 
Guilheiro — Acho que sim. O reconheci-
mento ao atleta se concentra muito nos Jo-
gos Olímpicos, que acontece de quatro em 
quatro anos. É um ciclo muito extenso. Pre-
cisamos de profissionais que estruturem 
um planejamento de marketing para os 

atletas— mas não só no esporte, para eles 
aparecerem, também, em outras mídias. 

M&M — Como o Anderson Silva.... 
Guilheiro — É, mas o MMA vive um fenô-
meno no País. Estou falando também de es-
tratégias comerciais para diminuir a visibili-
dade dos Jogos Olímpicos na TV Mas, o que 
a mídia "compra" acaba ajudando muito pa-
ra o atleta aparecer. 

Hoje, temos algumas empresas que se 
preocupam com isso. A Sadia, por exem-
plo, por ter uma visão do lado da família 
e da educação, foi para o lado do judô 
— isso porque temos estes requisitos. 
Muitas empresas, talvez, tenham es-
sa possibilidade de se associar a uma 
modalidade como a nossa, que, além 
de tudo, é vencedora. A Olimpíada de 
2016 está aí, temos tempo. 

M&M — 0 judô não forma só atletas —for-
ma também o caráter das pessoas. Os pa-
trocinadores deveriam apostar em mais 
modalidades assim? 
Guilheiro — Sim, até porque o judô nas-
ceu para ser um método educacional. 
Como era uma luta eficiente, acabou se 
transformando em modalidade. Mas foi 
o que eu disse: o patrocinador não de-
veria só focar no resultado, e, sim, nos 
valores que um atleta pode transmitir. 

M&M — Você tem um blog no Terra desde 
outubro do ano passado (em http://migre. 
me/9VeVT). Como você se sente escreven-
do? Encaixa na correria do dia a dia? 
Guilheiro — Primeiro, me senti muito lison-
jeado em ser chamado para escrever. É legal 
saber que o que penso faz sentido para ou-
tras pessoas; é interessante para alguém. Eu 
escrevo no blog uma vez por semana sobre 
as sensações daquela semana. É um instru-
mento muito legal para falar com o público. 

Sempre falamos com as pessoas por meio do 
jornalista. O blog é bacana por ser um canal 
direto, não ter filtro. Eu já havia escrito para 
o UOL, em 2008, mas foi muito pontual. No 
Terra,eu comecei nos Jogos Pan-America-
nos de Guadalajara e fico até agosto. Espe-
ro poder continuar escrevendo. 

M&M—Você tem chance ainda de disputar 
a Olimpíada do Rio, em 2016. Mas já pensa 
no pós-carreira? 
Guilheiro — Tenho algumas coisas em 
mente. Depois de 2012, penso em voltar 
à faculdade. Estou em um momento mui-
to bom da carreira, e acredito que posso 
até pensar nisso ainda sendo um atleta de 
alto rendimento. Hoje, me preocupo mui-
to com o relacionamento com o patroci-
nador, de as parcerias se tornarem algo a 
longo prazo, que pode render bons frutos. 
O blog no Terra também é uma coisa que 
eu me dedico muito, pode ser algo para 
o futuro. Já estou preparando o terreno. 

M&M — Você fala bem. Você pensa em se-
guir carreira na televisão?! Existem muitos 
ex-atletas que são comentaristas, apre-
sentadores... 
Guilheiro — É, tem gente que gosta. Mas 
acho que não tenho vocação para isso (risos). 

M&M—Você gosta de publicidade? Assis-
te à TV no dia a dia? 
Guilheiro — Eu assisto pouco à TV, mas 
não é porque quero dar uma de intelec-
tual, não. E porque chego muito cansado 
em casa mesmo (risos). 

M&M — Pode citar um comercial favorito? 
Guilheiro — Gosto muito dos comer-
ciais do Michael Jordan (Jogador de bas-
quete). São inspiradores. A Nike conse-
gue capturar muito bem o que é o espí-
rito de um atleta, de determinação, sofri-
mento e superação. 

M&M — 0 que você acha de atletas par-
ticiparem de campanhas de bebidas al-
coólicas? 

Guilheiro — Não me sentiria à vonta-
de, porque é um produto que não con-
sumo. Mas é uma visão de cada um... 
Até porque tenho patrocinadores que 
não permitem isso. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1519, p. 46, 23 jul. 2012.




