
Caloi e Extra investem R$ 2 milhões no ciclismo  

Regina Neves 

 
A Caloi e a rede de hipermercados Extra (do grupo CBD - Companhia Brasileira de Distribuição) 
firmaram uma parceria para investir R$ 2 milhões, em um período de três anos, numa campanha 
conjunta de marketing esportivo que terá no ciclismo o protagonista. A largada vai ser dada neste 
sábado quando os atletas da recém-criada equipe Caloi Extra Suzano vão disputar a tradicional 17 
Volta Ciclística de Santa Catarina. A competição será aberta na cidade de Laguna e termina no dia 
7 de setembro, 770 quilômetros depois, em Joinville.  
 
"A Caloi é pioneira no apoio esportivo no País, investindo em marketing esportivo há mais de 70 
anos e possui uma equipe própria que participa de eventos nacionais e internacionais. Já o Extra 
representa o apoio dado pelo Grupo Pão de Açúcar há mais de 30 anos no esporte. A empresa 
tem uma equipe competitiva de triatlo e patrocina atletas de fundo do atletismo" , diz Marcos 
Bandeira de Mello, vice-presidente da Caloi, ao explicar o motivo da parceria. Além do apoio à 
equipe Caloi Extra Suzano, o projeto prevê uma série de ações voltadas para incentivar o 
desenvolvimento do ciclismo no País, do esporte de alto nível, destinado a atletas olímpicos (e de 
olho na olimpíada de Pequim), até a realização de passeios ciclísticos para democratizar e facilitar 
a prática do esporte e o incentivo à formação de novos atletas.  
 
"O ciclismo é um esporte plástico, que oferece belas imagens para a televisão, como vibração, 
trabalho em equipe. Isto tem despertado o interesse dos meios de comunicação", diz Bandeira de 
Melo. Ele cita como exemplo o interesse da Rede Globo de Televisão que adquiriu os direitos de 
transmissão da primeira Volta Ciclística de São Paulo. Lembra Bandeira de Melo que o ciclismo é o 
esporte que oferece a chance de obtenção de um número grande de medalhas em uma 
Olimpíada. São 60 ao todo, envolvendo dez provas, nas categorias feminina e masculina. Ele diz 
ainda que a lei de incentivo ao Esporte, que está em trâmite no Congresso Nacional, também 
incentivam as empresas investidoras.  
 
"Queremos, com essa parceria, mostrar a outras empresas que o ciclismo é um negócio lucrativo 
para o Brasil, para o esporte e para elas próprias", afirma Bandeira de Mello. E apoia sua assertiva 
em dados internacionais. Segundo ele, os Estados Unidos destinam cerca de US$ 50 bilhões 
anualmente para o marketing esportivo. Em 1982, dez empresas investiam no setor. Hoje, são 
mais de 3.500. No Brasil, as ações de marketing ligadas a projetos ou eventos esportivos 
movimentam hoje US$ 900 milhões.  
 
Na Europa, o Tour de France é o terceiro maior evento esportivo mundial, só atrás da Copa do 
Mundo de Futebol e Olimpíadas. Empresas como Fiat, Nike, Coca-Cola, Nestlé e Konica possuem 
contratos milionários de patrocínio. "Cada equipe na competição investe em média US$ 10 
milhões ao ano".  
 
Para o diretor de Marketing do Grupo Pão de Açúcar, Eduardo Romero, a parceria será 
comercialmente interessante para o Grupo. "É muito bom estar ao lado de uma empresa forte 
tanto na área esportiva como na comercial, com produtos que nos interessam. Vamos ampliar a 
nossa área de vendas de bicicletas e incentivar a prática com campanhas como de respeito ao 
ciclista".  
 
O projeto entre Caloi e Extra envolve diversas ações além do mero patrocínio. A equipe terá um 
programa de treinamento individual, acompanhamento nutricional e laboratorial, programa de 
estágios internacionais a atletas em competições da América Latina e Europa. O projeto prevê 
ainda a realização de passeios ciclísticos, financiamento a iniciantes e uma prova, a Extra 
Distance, que começará no Norte do País e terminará em Curitiba.  
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