
Quando o patrocínio vale ouro 
 
A história começou há dois anos, antes de a ginasta Daiane dos Santos tornar-se campeã 
mundial: ela havia ficado em quinto lugar no Mundial de Ghent, na Bélgica, e fazia uma visita 
oficial ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, em Brasília. A Brasil Telecom decidiu 
enviar a sua gerente de Projetos Esportivos e Qualidade de Vida, Vanderli Frare, ao encontro, para 
fazer o contato com a esportista e seu técnico, oferecendo patrocínio.  
 
Além do potencial de Daiane, pesou na decisão o fato de a ginasta ser gaúcha e o Rio Grande do 
Sul fazer parte da área de atuação da operadora.  
 
No começo do ano seguinte, a operadora de telefonia fixa fechou um contrato de patrocínio com 
Daiane, com prazo até 2005. Valeu a pena o investimento.  
 
Domingo, a ginasta foi ouro, no Mundial de Ginástica Artística de Anaheim, nos Estados Unidos. 
"O retorno foi o melhor possível", conta Vanderli.  
 
"Ficamos felizes pelo retorno para a empresa e por ela."  
 
A Brasil Telecom patrocina 60 atletas, sendo 46 olímpicos e o restante de esportes radicais. No 
Pan-Americano, participaram 14 atletas patrocinados pela operadora. Onze voltaram com 
medalhas. A empresa não divulga o quanto investe em patrocínio esportivo, mas está muito 
satisfeita com o resultado obtido. "Os atletas nos ajudam a passar uma imagem de dinamismo", 
diz a gerente da operadora. O esporte brasileiro movimenta cerca de R$ 30 bilhões por ano em 
contratos e licenciamento.  
 
O interesse da Brasil Telecom nos esportes não se restringe ao apoio a atletas e competições: a 
própria presidente da empresa, a italiana Carla Cico, participou da Maratona de Nova York. 
Vanderli destaca que as empresas precisam pensar no longo prazo, para obterem bons resultados.  
 
É o que faz a Caloi, pioneira no apoio ao esporte. O primeiro patrocínio da empresa a uma equipe 
de ciclistas foi em 1930. A Caloi anuncia hoje um acordo com o Extra, para apoiar a equipe Caloi 
Extra Suzano, com oito ciclistas. Entre eles, Renato Roshler, que já ganhou a Copa América. 
(R.C.)  
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