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Incentivo 
 
Universidades particulares concedem bolsa a atletas e lucram com retorno institucional  
 
A concessão de bolsas de estudo e até mesmo o pagamento de salários a esportistas são as 
formas encontradas pelas universidades particulares para garantir retorno institucional e também 
espaço em veículos de comunicação. Uma das universidades que mais investe em esporte no 
Brasil é a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), do Rio Grande do Sul, que tem cerca de 340 
atletas bolsistas e orçamento anual para o esporte de R$ 3 milhões. No Rio de Janeiro, destacam-
se por incentivar a prática esportiva a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Universidade 
Castelo Branco (UCB) e Universidade Gama Filho (UGF).  
 
Investir em esporte é garantia de retorno de mídia espontâneo. Por ter disputado a fase final da 
Superliga Masculina de Vôlei, competição mais importante da modalidade no calendário nacional, 
na temporada 2001/2002, quando foi a quarta colocada, a Ulbra obteve um retorno estimado em 
R$ 20 milhões, afirma o coordenador de esportes da entidade, Mauro Paiva. Com a recente 
conquista da Superliga 2002/2003, a universidade deverá ter um retorno ainda maior.  
 
- Patrocinar atletas e equipes ajudam na fixação da marca. O esporte tem a característica de 
envolver o público, e aqueles que vêm estudar na universidade desenvolvem, antes mesmo de se 
tornarem alunos, alguma afinidade com a instituição - argumenta o assessor de marketing do 
Esporte Clube Ulbra, Marcos Merker.  
 
A menor bolsa de estudo oferecida aos atletas na Ulbra é de 60% do valor da mensalidade e o 
maior desconto é de 75%. A universidade não adota bolsas integrais, o que, de acordo com Paiva, 
pode atrapalhar o foco dos alunos nos estudos.  
 
O esporte também foi escolhido pela Universo como meio de fixação de sua marca, e é com essa 
estratégia que a entidade está se consolidando em outros Estados do País. Para entrar em Minas 
Gerais e Goiás, a Universo adotou a estratégia de patrocinar equipes de basquete que disputam a 
Liga Nacional.  
 
- O investimento em jogadores profissionais é maciço fora do Rio de Janeiro, justamente para 
fixarmos a nossa marca. Atualmente, estamos com a Unit/Uberlândia, em Uberlândia, a 
Ajax/Universo, em Goiás, e a Minas Tênis/Universo, em Belo Horizonte. Nessas equipes, os atletas 
profissionais são pagos pela Universo - diz o diretor de esportes da Universo, Carlos Alberto Gallo.  
 
No Rio, a Universo tem hoje cerca de 300 alunos que são bolsistas por praticar esportes nas mais 
diversas modalidades. As bolsas podem ser integrais ou de no mínimo 10%. O percentual 
dependerá do nível técnico do atleta. Títulos regionais, nacionais e convocações para a seleção 
brasileira garantem isenção total do pagamento de mensalidades. Ser titular das equipes também 
garante a bolsa integral. As bolsas têm duração de seis meses e, ao final deste período, podem 
ser ou não renovadas nas mesmas condições.  
 
- Para selecionar os atletas que pretendem entrar na Universo, fazemos uma peneira e 
informamos quais tem condições de obter a bolsa e qual percentual de desconto pode ser obtido. 
O candidato presta o vestibular normalmente, ciente dos benefícios que poderá ter caso seja 
aprovado no concurso - explica Gallo.  
 
Para manter as bolsas de estudo, os alunos têm que se adequar às regras estabelecidas nos 
contratos. "Fugas de concentrações ou em viagens custam o cancelamento da bolsa. Mas não 
cortamos bolsa de alunos que perdem competições", enfatiza o diretor da Universo.  



 
Muitos atletas universitários seguem carreira profissional e acabam se tornando expoentes do 
esporte nacional. Nas décadas de 70 e 80, a Gama Filho era a base da delegação olímpica 
brasileira em muitos esportes, principalmente atletismo, natação e artes marciais.  
 
- Revelamos atletas do porte de Joaquim Cruz, medalha de ouro nos 1.500 metros, em 1984, na 
Olimpíada de Los Angeles, e prata, em Seul, quatro anos depois. Robson Caetano também se 
destacou e foi medalha de bronze nos 200 metros rasos em Seul, em 1988, e no revezamento 4 x 
100 metros rasos, em Atlanta, em 1996 - afirma o coordenador geral de esportes da UGF, Ronald 
de Carvalho.  
 
No entanto, segundo Carvalho, a UGF não prioriza o lado esportista dos alunos. "Nos 
preocupamos mais em formar futuros profissionais. Percebemos que, se os atletas optam por ter 
uma formação profissional mais sólida, é porque pensam em seguir a carreira que escolheram 
quando deixarem de ser esportistas. A carreira de um atleta é muito curta, manter-se no auge e 
em destaque é muito difícil, por isso, construir um futuro profissional sólido é importante", 
argumenta.  
 
Carvalho ainda afirma que o desempenho dos atletas nos estudos não é prejudicado pelo fato de 
terem que dedicar várias horas do dia aos treinos. "Conciliar as duas atividades é primordial. Isso 
requer organização por parte dos alunos", enfatiza.  
 
As bolsas cedidas pela UGF hoje em dia são apenas para atletas de judô, jiu-jitsu, luta olímpica e 
tae-kwon-do e os cursos escolhidos pelos bolsistas são os mais diversos. "Ao contrário do que se 
pensa, nem todos os atletas optam por Educação Física. O Flávio Canto, atleta que já representou 
o Brasil em Olimpíadas e este ano vai disputar o Pan Americano, cursa Direito; o Renan Pinto, 
outro destaque do judô nacional, faz Administração. As também atletas de judô Débora Souza e 
Daniela Polzin cursam Fisioterapia e Arquitetura, respectivamente", afirma o coordenador da 
equipe de judô da UGF, Francisco Arroio.  
 
Considerado um dos melhores atletas da atual safra de judocas brasileiros, Renan Pinto, 21 anos, 
conta que, para conseguir conciliar cinco horas de treinamentos diários e os estudos, optou por 
cursar o mínimo de matérias a cada período.  
 
- Para manter a bolsa, tenho que comparecer aos treinos todos os dias. Não são cobrados 
resultados, mas dedicação aos treinamentos - ressalta o atleta.  
 
Na UCB existem equipes de futsal, handball, vôlei, basquete, judô, natação e atletismo. As bolsas 
concedidas pela universidade vão de 10% a 100%, dependendo do nível técnico do atleta.  
 
- O retorno institucional é garantido. Mas não há convites e as bolsas não são dadas a atletas sem 
que estes prestem vestibular. Hoje nossas equipes de handball, masculina e feminina, jogam pelo 
Fluminense - diz Eduardo Domingues, coordenador de esportes da UCB.  
 
Jogador da equipe de basquete profissional do Vasco da Gama, com freqüentes convocações para 
as seleções brasileiras nas categorias de base, Wagner Carvalho França Mattos, 20 anos, é um 
dos alunos da UCB que recebe bolsa integral. Aluno do curso de Educação Física, ele afirma que 
pensa em seguir carreira como atleta profissional e depois pretende tornar-se técnico de 
basquete. Para isso, é necessário o diploma.  
 
- Não posso pensar somente no dia de hoje. Ter um diploma de curso superior é importante para 
o futuro - conta Mattos.  
O atleta afirma que consegue conciliar estudos, treinamentos e jogos. A estratégia adotada é a 
mesma de Pinto: cursar o número mínimo de matérias por período. Desta forma, diz ter condições 
de se aprofundar em todas.  



 
- Se tentasse fazer todas as matérias do período, não conseguiria dar a devida atenção a todas. 
Cursando o mínimo, tenho tempo para me dedicar a cada uma delas. Levarei um pouco mais de 
tempo para concluir o curso, mas terei tido mais qualidade nos estudos - ressalta.  
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