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Só medalha de ouro não basta
para atrair patrocinadores
ed

Para que a conquista se reverta em contratos, atletas devem manter a imagem em evidência após os Jogos
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A saltadora brasileira Maurren
Maggi foi eliminada ontem, ainda
na disputa das eliminatórias. Com
a marca de 6,37 metros, obtida
em seu primeiro salto, Maurren
não conseguiu ficar entre as 12
melhores. Na segunda tentativa,
Maurren “queimou” o salto. Nos
Jogos de Pequim, em 2008,
Maurren conquistou a medalha
de ouro, saltando 7,04 metros.

tamente em novos patrocínios”,
afirma Eduardo Generoso, gerente de projetos da ESM, consultoria de Marketing Esportivo.
Segundo ele, entre os fatores
que vão influenciar no interesse
de empresas pelo medalhista estão o tamanho da exposição que o
esporte consegue na mídia. “No
caso de Zanetti deve ser mais fácil, pois outros atletas, como os ir-

iliz

mãos Hypolito, já fizeram o trabalho de popularizar a modalidade”, diz Generoso.
No caso do futebol, que disputará a primeira final olímpica desde 1988, o impacto do tão aguardado ouro é diferente e vai além
da possibilidade de atrair maiores patrocínios. Como os atletas
são negociados entre times e
possuem um valor de mercado

mais fácil de ser medido, uma
conquista olímpica pode significar uma grande valorização na
hora da transferência. Isso é
mais comum no caso de atletas
que ainda não conseguiram destaque fora da seleção olímpica.
“Para quem está no nível do
Neymar, o ouro não faz diferença”, diz Fernando Ferreira, da
Pluri Consultoria. ■
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Ricardo Napolitano
de Londres, Marca Brasil

Tranquilo, como se estivesse indo para um dia normal de treinamento. Assim Arthur Zanetti
chegou para a entrevista coletiva um dia após conquistar a primeira medalha de ouro da ginástica brasileira. Sem euforia, sem
choro e sem festa, o atleta das
argolas manteve os pés no chão
e, ciente de que terá mais apoio
a partir de agora, pediu investimento para aqueles que buscam
espaço nas divisões de base.
Ao lado do treinador, Marcos
Goto, o ginasta reconheceu que
a ficha ainda não havia caído,
mas chamou atenção pela serenidade e por não estar com a

Atletas camaroneses
somem na Vila Olímpica
O Ministério dos Esportes
do Camarão informou ontem
que sete atletas do país
desapareceram durante
os Jogos de Londres.
Cinco pugilistas, um nadador
e uma jogadora de futebol
teriam fugido devido às más
condições econômicas
do país. O COI diz não ter sido
informado sobre os casos.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2012, Primeiro caderno, p. 16.

Zanetti pede mais investimentos
Em sua primeira entrevista
coletiva após o ouro, atleta falou
sobre expectativa para 2016
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Mayra Aguiar, que conquistou ouro nos Jogos de Londres, deve despertar interesse de patrocinadores
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As medalhas de ouro conquistadas durante os Jogos de Londres
pela judoca Mayra Aguiar e pelo
ginasta Arthur Zanetti devem render aos dois atletas brasileiros
muito mais do que a satisfação
pessoal da grande vitória. Ser o
primeiro colocado em sua modalidade durante o maior evento esportivo do mundo é um dos caminhos mais curtos para atrair o interesse de empresas dispostas a ligar a imagem ao esporte. “Essas
vitórias geram novos títulos e ídolos e é a isso que qualquer empresa busca se associar”, diz João
Henrique Areias, consultor de
Marketing Esportivo.
Mas a medalha no peito é apenas o início. O atleta precisa,
além do treinamento, manter entre a lista de tarefas diárias, a manutenção da visibilidade adquirida durante a competição.
“Se o Zanetti ou a Mayra sumirem logo da mídia, eles não terão
tempo de capitalizar a medalha”,
diz Thiago Mansur, presidente do
Instituto Brasileiro de Marketing
Esportivo. Nessa hora, é importante que o medalhista seja bem
assessorado. “As confederações
devem ajudar, pois é interesse delas que o esporte se torne ou se
mantenha popular.”
A preocupação com o destaque
da modalidade também está ligada ao potencial de capitalizar vitórias futuras. “A simples conquista
da medalha não se reverte imedia-
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medalha no peito, objeto que só
mostrou para as fotografias.
Diferentemente de alguns atletas que choram e exageram na comemoração quando sobem ao pódio, Zanetti prefere ser discreto e
diz não se preocupar com o marketing pessoal. “Não gosto de ficar me expondo, não faço esse tipo. Não sou extravagante. Gosto
de ser reservado”, afirmou.
Apontado como novo herói
no esporte brasileiro, Arthur Zanetti saiu em defesa da ginástica no país. “Esse feito vai abrir
muitas portas. Sei que estou ajudando o esporte de alto rendimento, mas espero que a base
seja olhada com mais carinho”,
disse. “A gente precisa formar
novos atletas, equipar ginásios.
Isso é fundamental para a ginástica no Brasil melhorar.”
O atleta acredita que, a princípio, o ouro não vai mudar sua
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Em 1984, comunistas se
vingaram do boicote aos
Jogos de Moscou
Zanetti afirma que buscará manter o estilo mais reservado

rotina. De volta ao país nos próximos dias, o atleta descansará
apenas um dia antes de começar o período de treinamentos
visando mais duas competições
neste semestre. “Só devo tirar

férias em dezembro”, afirmou.
Zanetti também comentou
suas expectativas para os Jogos
do Rio, em 2016. “Espero me
classificar e que o Brasil tenha
uma equipe completa.” ■

A Olimpíada de Los Angeles,
em 1984, não contou com a
participação da então União
Soviética. A medida foi uma
reação à ausência dos
americanos nos Jogos de
Moscou, quatro anos antes. Sem a
presença de uma das maiores
potências, o quadro de medalhas
revelou uma surpresa: a pequena
Romênia ficou em segundo lugar.

