
Petrobras eleva verba esportiva em 30%  
 
12 de Janeiro de 2005 - A Petrobras anunciou ontem, no Rio, que vai investir R$ 45 
milhões em patrocínios esportivos em 2005. O valor do orçamento é cerca de 30% 
maior que o do ano passado, quando a companhia destinou R$ 35 milhões ao esporte. 
O montante chega a R$ 57,5 milhões se somada a verba da subsidiária, a Petrobras 
Distribuidora (BR). Chamou a atenção a não continuidade do patrocínio do iatismo, 
modalidade que a empresa patrocinava há três anos. Os beneficiados em 2005 são 
esportes a motor, o handebol, o surfe e várias modalidades do Flamengo. O contrato 
com a equipe de Fórmula 1, Williams, que recebe a maior parte da verba, vai até 
2008.  
 
Outra novidade foi o reforço do apoio à Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), 
aumentando o valor do patrocínio para R$ 2,2 milhões. Em 2004, foi de R$ 1,5 milhão. 
O objetivo da Petrobras é ajudar a desenvolver as seleções masculina e feminina 
(adulta, júnior, juvenil e cadete), e a revelar novos talentos e a transformar o país 
numa força nessa modalidade no cenário internacional.  
 
Segundo Claudio Thompson, coordenador de patrocínios esportivos, além de 
incrementar o apoio à modalidade, o objetivo é ampliar a visão social do handebol. 
"Assim como foi feito com a vela, iremos começar um ciclo olímpico com o handebol 
brasileiro, que é um dos esportes mais praticados nas escolas". No automobilismo, a 
Petrobras – maior parceira da modalidade no País, seja por meio de convênios 
tecnológicos com equipes ou patrocínios a competições em todo o território nacional – 
manterá o investimento em nove categorias, entre elas a equipe Williams; a equipe 
Action Power, da Stock Car; a Fórmula Truck, o kart, a Pick-up Racing, a Fórmula SAE, 
e a Equipe Petrobras de rali.  
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