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Manter uma equipe esportiva de al
to rendimento no Brasil é uma ta

refa hercúlea até para os clubes de fute
bol, modalidade número 1 na preferên
cia do brasileiro. No caso dos esportes 
olímpicos a situação é ainda mais difícil. 
Nem mesmo a escolha do País como se
de da Copa do Mundo de 2014 e do Rio 
de Janeiro como palco da Olimpíada de 
2016 conseguiu transformar o cenário, 
cuja regra atual é investimento pontual 
e as exceções, os projetos de longo pra
zo, são escassas.

Principal patrocinador do desporto na
cional, o governo federal implementou em 
2007 a Lei de Incentivo ao Esporte com o 
objetivo de fomentar desde as atividades 
de alto rendimento e de categorias de ba
se até as iniciativas de inclusão e de lazer, 
passando ainda pela construção de infra
estrutura adequada. Uma espécie de Lei 
Rouanet do esporte, o mecanismo con
seguiu, em parte, cumprir suas metas.

Entre 2007 e 2012, o Ministério do Es
porte aprovou a captação de R$ 2,2 bilhões, 
mas apenas pouco mais de R$ 838 milhões 
foram arrecadados junto ao mercado, apro
ximadamente 37% do total aprovado (veja 
quadro). A pasta deixa de fora dessa con
ta os valores aprovados para captação dos 
projetos que não conseguiram realizar a 
captação. Para efeito de comparação, entre 
2007 e 2011 o Ministério da Cultura apro
vou R$ 20,3 bilhões em projetos incentiva
dos e somente R$ 5,4 bilhões (26,56% do 
total) foram efetivamente captados.
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Jogo truncado
Entre 2007 e 2012, Lei de Incentivo ao Esporte aprovou a aplicação  
de R$ 2,2 bilhões em projetos, mas apenas R$ 838 milhões foram captados
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“O Brasil conta com uma nova e efeti
va fonte de financiamento para o esporte. 
Temos projetos aprovados e captados em 
todas as unidades da federação. A lei é um 
mecanismo em desenvolvimento. O valor 
foi quadruplicado. Todos os indicadores são 
de crescimento. Mas é possível ampliar. O 
teto são R$ 400 milhões por ano e estamos 
captando R$ 200 milhões”, aponta Ricardo 
Cappelli, diretor de incentivo e fomento ao 
esporte do Ministério do Esporte.

Na trave
Apesar de registrar um percentual de 

volume de captação superior à da Lei de 
Incentivo à Cultura, mecanismo já con
solidado no mercado, a Lei de Incentivo 
ao Esporte ainda está aquém das possibi
lidades e recebe críticas de especialistas 

na área. “A lei só permite que entidades 
esportivas façam projetos e isso gera um 
predomínio das grandes confederações e 
não deixa que as ações se pulverizem”, diz 
José Messina, CEO da Unideias, especiali
zada na captação e geração de conteúdo.

Para José Estevão Cocco, presidente da 
Academia Brasileira de Marketing Espor
tivo (Abraesporte) e da agência J. Cocco 
Sportainment Strategy, a lei não trouxe 
novas verbas para o mercado. “Os anun
ciantes alocaram as verbas atuais na Lei 
de Incentivo. Hoje quando você leva um 
projeto para um cliente, a primeira per
gunta é ‘tem Lei de Incentivo?’ e a segun
da é ‘dá para enquadrar?’”, afirma. Cocco 
também chama a atenção para o fato de 
o comitê não analisar os projetos do pon
to de vista do marketing. “A maioria só 

obedece à Lei de Incentivo e não à lei do 
mercado, e com isso os projetos peque
nos não conseguem ter a devida atenção 
dos patrocinadores”, conclui.

Para chamar a atenção para o tema, a 
Abraesporte promoverá um seminário sobre 
o marketing esportivo e as leis de incentivo. 
O evento será exclusivo para presidentes de 
federações e confederações e terá uma pro
gramação de 12 horas. O seminário será rea
lizado nos dias 19 e 20 de abril, em São Paulo.

Adequação da lei
Messina acredita que algumas mudan

ças na lei poderiam ajudar a ampliar a cap
tação de verbas para novos projetos. O pro
fissional sugere que as empresas esporti
vas, como agências de marketing, sejam 
aceitas como proponentes; que seja criada 
uma remuneração para o captador (agen
te responsável por vender o projeto para o 
patrocinador), como acontece na Lei Roua
net; e que o plano de mídia de divulgação 
do projeto também seja incentivado.

“O governo tem feito esforços para sen
sibilizar o mercado, mas no fim do dia o 
que conta é ter vocação para vender. Está 
faltando um elo entre o projeto e o patro
cinador”, pontua o CEO da Unideias. Outra 
proposta de adequação da lei se refere ao 
percentual de imposto de renda que po
de ser aplicado no incentivo. O texto per
mite que seja investido até 1% do Impos
to de Renda devido, enquanto no caso da 
lei da cultura o limite é de 4%.

“Só 7% das empresas brasileiras têm 
condição de participar da Lei de Incen
tivo. Se o percentual da lei do esporte for 
de 4%, o número de empresas que po
deriam estar disponíveis seria ampliado. 
Mas não adianta aumentar esse número se 
não houver uma adequação dos projetos 
em relação ao marketing”, analisa Cocco.

Segundo Cappelli, a lei está prevista até 
2015 e nos próximos anos o Congresso Na
cional deverá discutir sua continuidade e 
eventuais mudanças. “A lei não pode é vir 
a servir as agências de marketing esporti
vo. É verdade que houve uma substituição 
de verbas por Lei de Incentivo, mas tam
bém é verdade que o número de empre
sas que investem no esporte foi ampliado. 
Em 2007, eram 40 empresas. Hoje, são mais 
de duas  mil que se utilizam da ferramenta. 
A lei criou oportunidades. Empresas como 
Tetra Pak e BNDES, que não tinham históri
co, hoje investem fortemente. Temos mais 
de 300 projetos em execução, desde o trei
namento das seleções de judô e de boxe até 
pequenos projetos de corrida de rua e de 
inclusão”, finaliza.
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recursos aportados via Lei de Incentivo ao esporte

Ano Número de 
projetos*

Valor total aprovado  
para captação** Valor total captado

2007 17 R$ 62.749.237 R$ 50.920.591,16

2008 103 R$ 183.007.940 R$ 82.213.742,01

2009 218 R$ 308.333.145 R$ 110.936.972,41

2010 404 R$ 554.149.171 R$ 192.814.402,28

2011 505 R$ 584.604.112 R$ 221.031.368,15

2012*** 505 R$ 501.737.950 R$ 180.961.721,65

Total 1752 R$ 2.211.913.551 R$ 838.878.797,66

fonte: Ministério do Esporte
* Projetos que captaram recursos em anos distintos apareceram mais de uma vez na pesquisa
** Valor referente aos projetos que conseguiram captar algum recurso
*** Os números finais do exercício 2012 serão consolidados até 31 de março

Mercado reclama que mecanismo do Ministério do Esporte fez com que anunciantes substituíssem verbas de marketing por incentivos

Cappelli: “O Brasil conta com uma nova e 
efetiva fonte de financiamento para o esporte”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1547, p. 21, 18 fev. 2013.




