
Sempre fica aquele
debate de que o
dinheiro não chega
ao esportista, mas
com o programa Plano
Brasil Medalhas
a história é outra, pois
ele oferece bolsas para
atletas e técnicos”

O Brasil investe muito
com a Lei Agnelo Piva,
mas esse dinheiro
não chega ao atleta.
É consumido pelas
na administração
das entidades.
Não contempla a
formação de equipes”

RicardoCappelli
Secretário Nacional do Esporte

PedroTengrouse
Professor de MBA da FGV

“

Visando fortalecer os
esportes, as empresas estatais
também investem em diversas
modalidades. “Os patrocinais
estatais são fontes de
investimento, pois
desenvolver o esporte, é mais
uma missão do governo, do
que expectativa de ação de
marketing” comentou Cappelli.

O Banco do Brasil apoia o
vôlei, vela e pentatlo, além do
handebol que divide com os
Correios que, por sua vez,
também patrocina a natação,
esportes de águas abertas e
tênis. O BNDES ajuda a

canoagem e o hipismo. A
Petrobras patrocina o boxe e o
taekwondo, além de dividir o judô
com a Infraero. A Eletrobras
apoia o basquete, o Banco do
Nordeste, o Triatlo, e a Caixa
financia atletismo, ciclismo,
futebol, ginástica, luta, tiro
esportivo e os esportes
paraolímpicos.

“O boxe era uma modalidade
de pouquíssimos recursos, até
a chegada da Petrobras. Com
ela, a categoria já conquistou
medalhas. Estou confiante em
um belíssimo resultado em
2016”, disse Cappelli.

“

Em tom otimista, o secretário Na-
cional de Esporte Educacional do
Ministério do Esporte, Ricardo
Cappelli, apresentou o plano pa-
ra o desenvolvimento do esporte
olímpico no Brasil. “Ainda existe
um caminho a percorrer para vi-
rar potência, mas nosso objetivo
é estar no Top 10 do quadro de
medalhas em 2016” afirmou.

Esse otimismo, porém, não é
compartilhado com alguns espe-
cialistas em gestão esportiva. Pa-
ra o professor da MBA de Gestão
e Marketing Esportivo da FGV,
Pedro Tengrouse, os resultados
na Olimpíada do Rio de Janeiro
não devem apresentar um au-
mento expressivo de medalhas.
“Desde que começaram a inves-
tir em esporte o desempenho
não aumentou proporcionalmen-
te ao montante. Com exceção do
fator de jogar em casa, não acre-
dito que terá um grande resulta-
do”, comentou Tengrouse.

Atualmente, três projetos são
os carros-chefes para um possí-
vel desenvolvimento, a Lei Agne-
lo Piva, que destina 2% da arreca-
dação das loterias federais para o
esporte, o Plano Brasil Medalhas
e a Lei de Incentivo ao Esporte.
Nas duas leis, o dinheiro é repassa-
do para as confederações esporti-
vas, o que segundo Tengrouse é
um grande erro. “O Brasil investe
muito com a Lei Agnelo Piva, mas
esse dinheiro não chega ao atleta.
É consumido na administração
das entidades. Não contempla a
formação de equipes, já que prio-
riza a construção de sedes em de-
trimento dos centros de forma-
ção. É preciso repensar o mode-
lo”, disse Tengrouse.

Para direcionar os recursos pa-
ra o desenvolvimento de atletas
foi criado, em setembro de 2012, o
Brasil Medalhas, que investirá R$
2,5 bilhões até 2016. Os recursos
serão usados na construção de 22
centros de treinamentos e nas bol-
sas para os profissionais. “Sempre
fica aquele debate de que o dinhei-
ro não chega ao esportista, mas
com esse programa a história é ou-
tra”, disse Ricardo Cappelli.

Já a Lei de Incentivo ao Espor-
te, em vigor desde 2007, permite
ao empresário que ele associe a
sua marca a um projeto esportivo

e abata o valor do Imposto de Ren-
da. Em 2012, as corporações in-
vestiram R$ 211,9 milhões.

“Várias empresas passaram a
utilizar o marketing esportivo. É
o caso do BNDES, que não patroci-
nava e hoje destina R$ 10 milhões
para a canoagem”, disse Cappelli.

Alguns esportes carecem de
projetos que atraiam o empresá-
rio, mas essas modalidades não
têm um plano profissional. Um
exemplo positivo é o vôlei, que ela-
borou um projeto consistente,
apresentou para as empresas e ho-
je é um sucesso. “O empresário só
vai investir em áreas com iniciati-
vas sólidas, bem administradas”,
comentou Antonio Carlos Morim,
coordenador do MBA em Gestão e
Marketing Esportivo da ESPM.
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Investimentos esportivos
do governo divide opiniões

MárcioMercante

Estatais patrocinam esportes

Ministério dos Esportes sonha com a multiplicação do quadro de medalhas na Olimpíada de 2016, mas o modelo

usado na aplicação dos recursos gera críticas e descrédito em relação ao desenvolvimento dos esportes olímpicos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Empresas, p. 14.




