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NINGUÉM PODE DIZER QUE A 
MEDALHA DE BRONZE do judoca 
Rafael Silva nos Jogos de Londres, em 
2012, não foi suada. Antes de subir ao 
pódio olímpico, O gigante, apelidado 
carinhosamente de Baby, foi ao golden 
score (espécie de prorrogação no judô) 
em quatro de suas cinco lutas. Dez me
ses se passaram desde o maior momento 
de glória de Rafael, mas o feito de ter 
sido o primeiro medalhista brasileiro da 
categoria dos pesados ainda não rendeu 
frutos em termos financeiros. "Ganhei 
muita visibilidade depois da medalha, 
mas isso não se refletiu em patrocínio 
individual", diz o atleta, que pelo menos 
não pode se queixar de falta de estrutu
ra para treino ou escassez de verbas para 
disputar competições. O judoca recebe 
suporte do Chibe Pinheiros, de São Pau
lo, da Confederação Brasileira de Judô 
(CBJ) e do Exército, ao qual se vinculou 
para disputar os Jogos Mundiais M i l i 
tares, em 2011. Diante desse cenário, 
pode haver quem pergunte o motivo 
da reclamação. "O patrocínio é muito 
necessário, porque o atleta tem um tem
po de competitividade bastante curto", 
diz. "Com 35 anos, provavelmente vou 
ter que me aposentar, e o dinheiro do 
patrocínio individual poderia me dar 
essa tranquilidade para quando eu parar 
de lutar", afirma o medalhista olímpico, 
atualmente com 25 anos. 

Baby não é o único medalhista 
de Londres que sofre para convencer 
uma empresa a apoiá-lo. Seu com
panheiro de esporte Felipe Kitadai 

(bronze na categoria até 60 kg) foi o 
primeiro atleta a subir ao pódio na 
capital do Reino Unido. Até agora, 
porém, não obteve patrocínio indivi
dual. A pentatleta Yane Marques, que 
bravamente levou o bronze em um 
esporte sem tradição no Brasil, é outra 
esportista que não despertou interesse 
do setor privado. Ainda há aqueles que 
até contam com apoiadores, mas cujos 
grandes triunfos na última Olimpíada 
não diversificaram as marcas estampa
das em seus uniformes. Sarah Mene
zes, primeira mulher do País a ganhar 
um ouro no judô, e Arthur Zanetti, 
primeiro ginasta a subir ao topo do pó
dio, não atraíram novos investidores. 
A judoca piauiense, aliás, teve con
tratos encerrados com dois de seus 
apoiadores de Londres. 

A realidade desses atletas contrasta 
com o cenário que era esperado para 
o ciclo que antecede os Jogos do Rio. 
Dirigentes esportivos, empresários, 
membros do Ministério do Esporte 
e atletas consultados pela 2016 con
cordam que o "boom" de investimen
to privado esperado após a capital 
fluminense ter conquistado o direito 
de sediar a Olimpíada não ocorreu 
conforme a expectativa inicial. "Infe
lizmente, o Brasil ainda não tem toda 
essa cultura de patrocínio privado", diz 
Ricardo Leyser, secretário nacional 
de alto rendimento do Ministério do 
Ksporte. "Kxistem algumas empresas 
que mantêm essa bandeira, mas isso 
ainda não está 100% consolidado." 
É fato que o esporte olímpico passou 
a receber muito mais aporte desde o 
final de 2009, quando o Rio foi esco

lhido para sediar a Olimpíada, mas o 
combustível que alimenta a meta para 
o Brasil se tornar top 10 em 2016 ainda 
é a verba de origem governamental e 
o patrocínio de estatais. Para o Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), é utopia 
imaginar o desenvolvimento esportivo 
do País sem o dinheiro público. "Entre 
as potências olímpicas, os Estados 
Unidos são o único país do mundo 
que consegue sustentar seu esporte 
exclusivamente com verba privada", 
diz Marcus Vinícius Freire, superin
tendente executivo de esportes do 
COB. "No Brasil, há um modelo misto 
baseado em verba pública e privada, 
0 mesmo que prevalece na Austrália, 
na Grã-Bretanha e na Alemanha." 

Para alguns dirigentes e atletas, a 
Copa do Mundo do Brasil, em 2014 -
portanto, no meio do ciclo olímpico dos 
Jogos do Rio, em 2016 -, é uma das 
causas para o setor privado não promo
ver uma corrida por investimentos em 
modalidades olímpicas. "Com a Copa, 
é evidente que o patrocínio acaba sendo 
direcionado para o futebol, enquanto as 
outras modalidades ficam pedindo pelo 
amor de Deus por um apoio privado", 
diz Mauro Silva, presidente da Confede
ração Brasileira de Boxe (CBBoxe). "Se 
você tentar abrir as portas para novos 
patrocínios, não vai ser atendido. A coisa 
é pior do que se pensa." Para o dirigen
te, o privilégio ao futebol é injusto, já 
que o País possui dez títulos mundiais 
no pugilismo amador, enquanto a paixão 
nacional trouxe para casa cinco Copas 
do Mundo. "Quem faz isso é a mídia, 
que vive do futebol e deixa a desejar na 
cobertura de outros esportes", afirma. 

Foto: Getty Images 
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"Eu também gosto de futebol, mas isso 
não significa que a gente tem de deixar 
de lado as outras modalidades." O es
porte que Silva comanda foi responsável 
por dar três medalhas ao Brasil na Olim
píada de Londres: uma de prata, com 
Esquiva Falcão, e duas de bronze, com 
Adriana Araújo e Yamaguchi Falcão. Um 
feito histórico, já que a última medalha 
que o boxe tinha rendido ao Brasil ocor
rera 44 anos antes, com Servílio de Oli
veira, nos Jogos da Cidade do México. O 
incrível salto de desempenho não serviu 
para o boxe amealhar mais patrocínios. 
A modalidade atualmente se sustenta 
com recursos da Lei Agnelo Piva (R$ 
2,6 milhões) e com o patrocínio de uma 
estatal, a Petrobras (R$ 4,5 milhões). 

João Tomasini Schwertner, que 
comanda a Confederação Brasileira de 
Canoagem (CBCa), segue a mesma l i 
nha de raciocínio. "Até 2014, o mercado 
vai estar focado no futebol", afirma. "Já 
ouvi comentários de gente que foi atrás 
de patrocínio de empresa e ouviu que 
não haveria negociação porque estavam 
focados na Copa." Segundo Schwertner, 
a tendência é que, depois da competição 
mundial de futebol, o patrocínio privado 
flua mais livremente. O dirigente alerta, 
no entanto, que isso não vai se refletir 
em medalhas. "Não adianta chegar com 
um caminhão de dinheiro às vésperas 
da Olimpíada e esperar por resultado", 
diz. "A formação de um atleta depende 
de um investimento muito maior do que 
só dois anos." Na canoagem, a receita 
de arrecadação do esporte olímpico se 

repete: investimento do governo e de 
estatais. A CBCa conta com recursos 
da Lei Agnelo Piva (R$ 2,6 milhões), 
da Itaipu Binacional e, desde 2011, 
do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES). 
O COB discorda da visão de que a Copa 
do Mundo concentra os patrocínios do 
esporte. Para Marcus Vinícius Freire, os 
Jogos do Rio vão encerrar mais de uma 
década esportiva no Brasil (Pan de 2007, 
Jogos Mundiais Militares de 2011, Copa 
das Confederações de 2013, Copa do 
Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016), 
o que só contribuiu para aquecer o mer
cado de patrocínio. "Não acredito que 
a Copa do Mundo atrapalhe a Olim
píada", diz. "O mercado publicitário 
brasileiro tem maturidade e é grande o 
suficiente para atender os dois eventos." 

A Lei de Incentivo ao Esporte foi 
lançada em 2007 com a promessa de 
que serviria de trampolim para o au
mento da captação de patrocínios. De 
acordo com a legislação, a empresa que 
investir na área esportiva tem o direito 
de abater até 1% de seu imposto de 
renda. Em 2012, o montante de recur
sos aplicados por meio dessa lei chegou 
a R$ 210 milhões, valor ainda tímido 
se comparado ao investimento direto 
que governo e estatais pretendem fazer 
neste ciclo olímpico no esporte de alto 
rendimento - cerca de R$ 2,5 bilhões 
ou R$ 625 milhões por ano. Os projetos 
relacionados ao futebol respondem, 
sozinhos, por 13% do valor captado 
em 2011, de R$ 219 milhões. 

O mecanismo lançado pelo Ministério 
do Esporte ainda não é amplamente 
utilizado por confederações e atletas de 
alto rendimento. "A Lei de Incentivo 
abre uma porta importante na questão 
do patrocínio privado, mas nós não 
temos projeto", diz Schwertner, da 
CBCa. "Não sei se isso é uma falha 
nossa." Para os esportistas, há dois fato
res que desestimulam a procurar ajuda 
financeira a partir dessa lei: não há a 
possibilidade de montar um projeto sem 
o suporte de uma instituição (como uma 
confederação ou instituto) e o atleta não 
pode extrair o seu salário dos recursos 
aplicados. Muitos se perdem também 
na burocracia do processo. 

O triatleta Juraci Moreira é um dos 
raros que conseguiram levar adiante 
seu projeto de patrocínio sem se deixar 
abater pelas dificuldades do processo. 
Por meio do Instituto Gustavo Borges, 
desde 2010 Juraci consegue aprovar 
projetos de patrocínio todos os anos. 
Graças à Lei de Incentivo, ele capta R$ 
120 mil anuais, que o ajudam a manter 
uma equipe multidisciplinar de oito 
profissionais que o assistem e a fazer via
gens para disputar provas do circuito in
ternacional de triatlo. "Tem muito atleta 
que acha que patrocínio vai cair do céu, 
mas a Lei de Incentivo está aí para ser 
usada", diz Moreira. "Se você não vai 
atrás de nenhuma empresa, a chance é 
zero. Eu já devo ter mandado meu pro
jeto para mais de cem empresas, e agora 
tenho parceiros de longa data", completa 
o triatleta, que frequentemente é usado 
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como exemplo bem-sucedido de como 
usufruir da Lei de Incentivo. 

Seu perfil nem de longe é o que mais 
atrai o interesse das empresas. Moreira 
vai fazer 34 anos e não conseguiu dis
putar a última Olimpíada. Seu esporte 
raramente produz grandes resultados 
para o País e ele não está entre as apos
tas de medalha para 2016. Mesmo assim, 
o esportista consegue se beneficiar do 
patrocínio privado. Qual é o milagre 
operado por ele? "Tem uma preguiça 
em relação à burocracia do processo", 
afirma. "Mais de dez atletas chegaram a 
me pedir ajuda para montar um projeto, 
mas não levaram à frente. Reclamam 
que têm que prestar contas e perder 
muito tempo nessa burocracia. Eu ado
raria me focar só em treinos, mas tenho 
que dedicar pelo menos uma hora por 
dia em frente ao meu computador." Para 
Juraci, a única maneira de captar e reter 
patrocínios é mantendo parceiros, mídia 
e Ministério do Esporte informados so
bre o próprio desenvolvimento. O suces
so é tanto que o triatleta até cogita virar 
consultor na área após se aposentar para 
ensinar seus pares a montar projetos. 

A falha não parte só de atletas e 
confederações. Muitas empresas ainda 
resistem à Lei de Incentivo. Para tentar 
estimular o empresariado a utilizar os 
benefícios da legislação e, assim, pro
mover o aumento do aporte privado, foi 
criado em 2010 o Movimento LiveWri-
ght, uma instituição sem fins lucrativos 
que reúne um grande pool de empresas 
cujo objetivo é fazer investimentos 
de longo prazo na formação de atletas 
- mas não só para 2016, como para 
depois dos Jogos do Rio. Seu foco são os 
esportes que mais distribuem medalhas. 
Atualmente, o LiveWright tem dois 
projetos aprovados, um voltado para a 
ginástica artística e outro para o ciclismo. 
No projeto da ginástica, a instituição 
ajudou a trazer de volta para o Brasil 
o técnico ucraniano Oleg Ostapenko, 

que se notabilizou por elevar o padrão 
da modalidade no País. "O que a gente 
tem visto nesses primeiros anos é, sim, 
uma vontade crescente por parte das 
empresas de patrocinar o esporte, seja 
por meio da Lei de Incentivo, seja por 
verba direta do marketing", afirma 
Mauro Bergstein, presidente do conse
lho do LiveWright. "Mas há uma falta 
de conhecimento de como isso pode 
ser explorado e existe também uma 
escassez de bons projetos para serem 
apresentados aos empresários." 

Enquanto a iniciativa privada não dá 
conta de financiar totalmente o esporte 
brasileiro, o governo se mexe para poder 
cumprir a meta de colocar o Brasil entre 
os dez melhores países no quadro de 
medalhas de 2016, o que representaria 
um salto de 12 posições em relação aos 
Jogos de Londres. "Diante da falta de 
investimento do setor privado, resolve
mos, com patrocínio de empresas públi
cas, preencher essa lacuna na formação 
de atletas", diz Ricardo Leyser, do 
Ministério do Esporte. No fim do ano 
passado, o Ministério se reuniu com as 
estatais para estimulá-las a aumentar o 

aporte no esporte olímpico. Na série de 
reuniões, estipulou-se que o Plano Brasil 
Medalhas colocaria investimento adicio
nal de R$ 1 bilhão durante o atual ciclo 
olímpico, sendo que caberiam às estatais 
30% desse valor. Como resultado, mais 
modalidades devem ser beneficiadas. 
O pentatlo moderno negocia com o Ban
co do Brasil. O judô, que já conta com 
apoio da Infraero, deve também receber 
investimentos da Petrobras. O handebol 
é visado por Correios e Banco do Brasil. 
O hipismo deve ter suporte do BNDES. 
Já a Caixa, que já patrocina atletismo, 
ginástica artística e lutas, deve incluir 
em sua conta o B M X e o tiro esportivo. 
"Com a ajuda das estatais, nosso foco é 
2016, mas a expectativa é que esse mo
delo seja seguido por entidades privadas 
depois dos Jogos", afirma Leyser. • 
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Text Box
Fonte: Istoé 2016, São Paulo, n. 25, p. 76-83, maio 2013.




