
Em um período de apenas 12
dias, o ciclista americano Lance
Armstrong saiu da posição de mi-
to do esporte mundial para peda-
lar rumo ao esquecimento por en-
cabeçar o maior caso de doping
da história esportiva. Nesse cur-
to período, as perdas do então
atleta vão desde a retirada dos se-
te títulos conquistados na tradi-
cional Volta da França ao cancela-
mento, por parte das empresas,
dos nove patrocínios pessoais
que o ciclista mantinha.

Por não fazer mais parte das es-
tratégias de marketing das com-
panhias, Lance Armstrong terá
um prejuízo de €43 milhões (cer-
ca de R$ 115 milhões) pelos próxi-
mos cinco anos, segundo o jornal
britânico Daily Mail. O último de-
les, o da fabricante de óculos Oak-
ley, foi desfeito ontem após a em-
presa aguardar até os últimos des-
dobramentos do caso e foi anun-
ciado após a União Ciclística Inter-
nacional (UCI) ter ratificado as
sanções impostas pela Agência
Antidoping dos Estados Unidos
(Usada) ao ciclista americano.

“Lance Armstrong não tem lu-
gar no ciclismo”, afirma Pat Mc-
Quaid, presidente da UCI, ao
anunciar que atleta perderá to-
dos os títulos conquistados na
modalidade. A entidade cogita
não transferir os títulos de Arms-
trong por não ter provas em rela-
ção ao uso de drogas para melho-
rar o desempenho por parte dos
outros atletas.

Empresa enganada
Na semana passada, a Nike, prin-
cipal marca patrocinadora de Ar-
mstrong, divulgou o cancela-
mento de seu patrocínio ao ciclis-

ta dizendo ter sido “enganada
por mais de uma década” e que a
empresa “não tolera o uso de dro-
gas ilegais que melhoram o de-
sempenho esportivo”.

A companhia, entretanto,
manterá o apoio à Livestrong,
entidade criada por Lance Arms-
trong para ajudar no combate
ao câncer, doença que foi venci-
da pelo atleta na década de 90.
Em 15 anos, a instituição arreca-
dou mais de US$ 500 milhões
em contribuições.

O fato da Nike ter desfeito o
contrato é uma demonstração
do quão prejudicial foi o escânda-
lo do doping para as marcas que
patrocinavam o ciclista. Em ou-
tros casos polêmicos a fabrican-
te de material esportivo mante-
ve o acordo com os atletas, como
foi o caso com o golfista Tiger
Woods, que perdeu patrocínios
e deixou a carreira temporaria-
mente após relações extraconju-
gais serem divulgadas na mídia,
e o jogador de basquete Kobe
Bryant, que foi acusado de estu-
pro e cujo processo foi retirado
um ano depois. A Nike não divul-
ga os valores dos contratos de pa-
trocínio que mantém no merca-
do pois os documentos têm “ter-
mos de confidencialidade”.

Mais perdas
Além dos patrocínios, Arms-
trong poderá desembolsar um to-
tal de R$ 25 milhões em multas,
processos e fiança por conta do
escândalo de doping que se envol-
veu. Só a Federação Francesa de
Ciclismo (FFC) solicita a devolu-
ção de R$ 7 milhões, valor equiva-
lente às premiações que foram en-
tregues ao ciclista pelas sete vitó-
rias consecutivas que Armstrong
obteve na Volta da França, a prin-
cipal prova da modalidade. ■

O edital de licitação do Maraca-
nã, que será colocado em au-
diência pública no mês que
vêm, proíbe a participação de
clubes de futebol na concorrên-
cia e prevê investimentos de
quase meio bilhão de reais no
complexo esportivo, anunciou
o governo do Rio de Janeiro nes-
ta segunda-feira.

O vencedor da licitação terá
que demolir o parque aquático
Júlio Delamare e o estádio de
atletismo Célio de Barros para a
construção de um novo comple-
xo multiuso que incluirá lojas,
bares, restaurantes, um museu
do futebol e um estacionamen-
to nos arredores do estádio.

Também ficará a cargo da
empresa vencedora a constru-
ção de um novo parque aquáti-
co e um centro de atletismo
nas redondezas do complexo.
O investimento total previsto é
de R$ 470 milhões.

O prédio do antigo Museu do
Índio, onde atualmente vivem al-
guns índios, será demolido, pois
a área é considerada estratégica
para escoamento de público, se-
gundo a Casa Civil do Estado. “As
intervenções de obras estão colo-
cando o Maracanã em um padrão
internacional exigido pela Fifa
em relação à visibilidade, confor-
to, acessos e tempo de evacuação
do estádio. Ele foi construído nu-
ma concepção de mais de 50
anos atrás. Hoje em dia, os gran-
des estádios do mundo inteiro
não são apenas estádios de fute-
bol, eles são grandes complexos
de entretenimento”, disse o se-
cretário da Casa Civil estadual,
Regis Fitchner. O estádio do Ma-
racanã, que está em obras ao cus-
to de quase R$ 900 milhões, não
vai passar por mais nenhuma in-
tervenção. ■ Reuters

As obras na Arena Castelão, em
Fortaleza, atingiram 91,06% em
outubro, segundo informações
do Consórcio Construtor, forma-
do pelas empresas Galvão Enge-

nharia e Andrade Mendonça. O
estádio vai ser sede de três parti-
das da Copa das Confederações,
em 2013, e de outras seis da Co-
pa do Mundo de 2014.

Neste mês, o Castelão come-
çou a receber também a estrutu-
ra chamada “pele de vidro” que
revestirá parte da Arena, como

previsto no projeto arquitetôni-
co. “No edifício central, as cabi-
nes para imprensa, conhecidas
como sky boxes, serão finaliza-
das juntamente com a sala de co-
mando e controle do Castelão,
de onde será possível controlar
o som, telões e o monitoramen-
to de câmeras de vigilância. Es-

ses espaços têm uma visão privi-
legiada do campo e entorno”,
informou o consórcio.

Com capacidade para mais
de 60 mil pessoas, a Arena Cas-
telão será concluída em de-
zembro deste ano. O projeto
envolve recursos da ordem de
R$ 518,6 milhões. ■

Armstrong é banido do
esporte e perde patrocínios

Mike Hutchings/Reuters

Clubes de
futebol são
vetados no
Maracanã

Obras no Castelão, em Fortaleza, chegam a 91,06%

Divulgação

HOTELARIA

Rede Bourbon e Goincorp fecham parceria
para empreendimento de luxo em Alphaville

Times não poderão concorrer a
licitação do complexo de esporte
avaliado em R$ 470 milhões

Estádio será entregue em
dezembro, após investimentos
superiores a R$ 500 milhões

Fabio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

A rede Bourbon de Hotéis & Resorts e a Goincorp Empreendimentos
Imobiliários anunciaram uma parceria para a construção de um
empreendimento de luxo em Alphaville, região nobre da Grande São
Paulo. O início das obras está previsto para o primeiro semestre
de 2013 e deve contar com 30 andares, dois restaurantes, academia
e 461 vagas de estacionamento distribuídos em seis pavimentos.

Concorrência será
para construção de
complexo multiúso
ao lado do estádio

Prejuízo do ex-atleta com o cancelamento dos acordos pode chegar a R$ 115 milhões em cinco anos

Rodrigo Viga Gaier
Reuters

PEDALADAS EM FALSO

Ciclista Lance Armstrong perdeu todos os patrocínios após 
ser expulso da modalidade por doping

EMPRESA SEGMENTO PATROCÍNIO

Nike Material esportivo

Anheuser-Busch Bebidas

Easton-Bell Sports/Giro Fabricante de capacetes

Sram Fabricante de peças para bicicletas

Trek Bicicletas

FRS Bebida energética

24 Hour Fitness Rede de academias

Honey Stinger Alimentos orgânicos

Oakley Óculos

Fonte: Brasil Econômico
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