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O ATLETA
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES

DA

SILVA – “PEPE”

Esporte: canoagem slalom
Categoria: caiaque K1 sênior
Nascimento: 12/04/1993
Reside em Foz do Iguaçu ‐ PR.
Desde 2009, Pedro é atleta da Seleção Brasileira de
Canoagem que treina no canal artificial da usina
hidrelétrica Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu‐PR.
Pepe iniciou no esporte na Escola Municipal de
Canoagem Slalom da Estância Turística de Piraju‐SP,
em 2005. Realizou seus treinos nas corredeiras
naturais do Rio Paranapanema, no Recinto de Exposições Renato Dardes, em Piraju.
Fez parte do Programa Navega São Paulo, Núcleo Piraju, uma ação social da Secretaria de
Esporte, Lazer e Turismo que utiliza os esportes náuticos do remo, vela e canoagem como
ferramenta de inclusão social para jovens estudantes.
É integrante da equipe municipal de Piraju, em competições regionais, e defende a
Seleção Brasileira em provas internacionais.

RESULTADOS MAIS EXPRESSIVOS
Eleito por dois anos consecutivos melhor canoísta Nacional ‐ Categoria Principal
Indicado por três anos consecutivos para o prêmio Brasil Olímpico
Obteve resultados
considerados os
melhores até hoje na
canoagem slalom
brasileira a nível
internacional

Inédito semifinalista ‐ 4ª e 5ª etapas da Copa do Mundo de Canoagem
Slalom Praga, República Tcheca / Bratislava, Eslováquia
1˚lugar Campeonato Pan‐americano – 2012 – equipe, Foz do Iguaçu
2° lugar Campeonato Pan‐americano, 2012, individual, F. do Iguaçu
Bicampeão Brasileiro categoria absoluta 2012/2013
Campeão do Circuito Brasileiro e Campeonato Brasileiro 2011/2012
Mais de 10 vezes campeão da Copa do Brasil
3° Lugar Campeonato Pan‐americano – 2011, México
4° Lugar Campeonato Mundial Junior – Equipe – 2010, França
1° Lugar Campeonato Sul‐americano – 2009, Colômbia
[veja mais resultados no final do documento]

Planejamento 2013
Circuito Nacional
 Campeonato Paulista
 Campeonato Brasileiro
 Copas do Brasil – quatro etapas
Circuito Internacional
 Treinos fora do Brasil
 Campeonato Sul‐americano
 Campeonato Pan‐americano
 Campeonato Mundial sub23
 Copa do Mundo Sênior.
 Campeonato Mundial Sênior

Competições 2013
Internacionais
Junho – 1ª etapa da Copa do Mundo – Cardiff, Inglaterra.
Junho – 2ª etapa da Copa do Mundo – Augsburg, Alemanha
Julho – 3ª etapa da Copa do Mundo – La Seu D ́urgell, Espanha.
Julho – Campeonato Mundial Sub 23 ‐ Liptovsky Mikulas, Eslováquia.
Agosto – 4ª etapa da Copa do Mundo – Tacen, Eslováquia
Agosto – Campeonato Mundial – Praga, República Tcheca.
Dezembro – Campeonato Sul‐americano – Pucón, Chile.

Nacionais
Abril – Seletiva Nacional e Copa do Mundo – Cerquilho, São Paulo.
Julho – 2ª etapa da Copa Brasil – Macaé, Rio de Janeiro.
Setembro – 3ª etapa Copa Brasil – Três Coroas, Rio Grande do Sul.
Outubro – Campeonato Brasileiro, categoria principal – Foz do Iguaçu, Paraná.
Novembro – 4ª etapa Copa Brasil – Pìraju, São Paulo.

Meta em Longo Prazo
Campeonato Mundial U23 Foz do Iguaçu 2015
A competição acontece um ano antes do maior evento do esporte mundial, a Olimpíada
do Rio, em 2016. Por este motivo, o Campeonato Mundial U23 será o mais importante
para canoagem slalom brasileira. A prova será realizada em Foz do Iguaçu onde o atleta
reside há três anos e conhece como poucos a pista das competições. Além disso, Pepe
estará no auge de seu desempenho, concluindo o ciclo olímpico e visando 2016. Com isso,
as expectativas são de medalhas e de um grande retorno da mídia.

Jogos Pan‐americanos do Canadá 2015
Pela 1ª vez a canoagem slalom participará dos Jogos Pan‐americanos, que acontecerão no
Canadá, em 2015. Pepe já ganhou um bronze e uma prata em campeonatos Pan‐
americanos. Por isso, em 2015, ele é um dos favoritos ao ouro em sua categoria. Como o
campeonato também antecede os Jogos Olímpicos, o retorno da mídia será muito grande.

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016
O sonho de todo atleta é disputar uma edição dos Jogos Olímpicos em seu país. Pedro
estará com 23 anos, idade que para os especialistas do esporte é considerada o auge da
canoagem slalom. O atleta disputará os jogos com favoritismo e muita experiência; terá
plenas condições de lutar por uma medalha olímpica.

Patrocínio
No Brasil, os atletas dependem de programas públicos ou clubes sócio‐esportivos para
treinar. A captação de recursos, no entanto, é insuficiente para manter o atleta em nível
competitivo. A solução seria a adoção de patrocínio individual ou de equipes esportivas.
Somente assim, com apoio financeiro e psicológico, ele pode se dedicar integralmente ao
treinamento e aos estudos.
Por outro lado, o patrocínio traz um grande benefício à imagem da empresa. O atleta e
seu público fazem um trabalho involuntário de formação de opinião que, aos poucos, vai
associando ao nome da empresa e de seus dirigentes à seriedade e à preocupação com a
formação sadia da juventude.
O atleta não só está bem colocado nos rankings paulista, brasileiro e mundial, como tem
uma grande projeção futura. As alternativas de marketing sobre imagem do atleta são
inesgotáveis e os resultados garantidos.

Objetivos
Manter o atleta como melhor do País em sua categoria e buscar o topo do esporte entre
os melhores do mundo, garantindo uma estrutura de apoio compatível com o seu
desenvolvimento técnico;
Obter o recurso necessário para que o atleta dependa financeiramente apenas da
canoagem e, assim, possa se dedicar exclusivamente aos treinamentos e buscar os títulos;
Dotar o atleta de material e equipamento necessário para um melhor aprimoramento
técnico‐tático e dar boas condições de estadia durante as competições estaduais,
nacionais e internacionais;
Garantir ao patrocinador o devido retorno promocional ao investimento feito, tanto em
nível de massa – em torneios e competições oficiais e amistosas com grande cobertura da
imprensa, quanto na promoção dirigida – em apoio à estrutura de venda, atendimento,
lançamento, como também contato com a comunidade.

Sugestões de patrocínio e valores
Pedro Henrique Gonçalves integra a Equipe Permanente de Canoagem, apoiada
financeiramente pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) por meio da Lei de
Incentivo Fiscal ao Esporte e patrocinada pela Itaipu Binacional, que cede o Canal Itaipu
para os treinamentos. O atleta cede, sem exclusividade, os direitos de imagem ao BNDES,
à Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Por
não ter sua imagem atrelada exclusivamente a estes órgãos, ele está autorizado a usar
seus equipamentos e vestimentas para buscar patrocinadores pessoais, desde que não
comprometa à essência do Projeto. As cotas são divididas da seguinte forma:
• Cota 03 – Logo nas laterais do capacete – 10 x 7 cm. Valor Mensal = R$ 1.500;
• Cota 05 – Logo pequena na pá do remo – 10 x 7 cm. Valor Mensal = R$ 1.500;
• Cota 09 – Logo pequena na proa do caiaque – 15 x 13 cm. Valor Mensal = R$ 3.000;
• Cota 12 – Logo pequena nas laterais do caiaque – 15 x 8 cm. Valor Mensal = R$ 3.000.
Além de estampar a logomarca de sua empresa com destaque no uniforme, nos
equipamentos e na embarcação do atleta, será possível ainda:
‐ Usar de cartazes sobre evento ou campeonato que envolva o atleta ou o patrocinador,
colocados pela cidade, estado, escolas, clubes, entre outros;
‐ Colocar faixas e banners em locais de competição ou treinamento;

Alternativas de uso da imagem do atleta
‐ Utilizar o atleta como veículo da empresa para identificar sua imagem à comunidade;
‐ Fazer do atleta um produto de integração das atividades sociais da empresa, projetando
uma imagem simpática e atuante;
‐ Projetar a imagem da empresa, identificando‐a com as qualidades e valores do atleta
como: técnica, capacidade de criação, raça, ousadia, campeão, persistência, trabalho e
outros valores.
‐ Utilização do atleta para distribuir, nos locais de competição, materiais promocionais da
empresa como: brindes, anúncios, postais, fotos, camisetas etc.
‐ Utilização da imagem do atleta em veículos de mídias tais como, rádio, tevê, internet etc.

Associação do atleta Pedro Henrique com retorno de mídia
Atletas possuem características admiráveis. São disciplinados, idealistas, determinados,
possuem espírito de equipe, conseguem superar marcas inimagináveis e dão o brilho ao
espetáculo.
A imagem do canoísta Pedro Henrique apresenta características de impacto, de
repercussão na mídia e no publico, influenciando comportamentos e formando opiniões,
pois o atleta reflete valores como disciplina, dedicação e jovialidade.
Particularmente, Pepe tem um ótimo desempenho com a mídia. Ele se sai muito bem
diante de câmeras e microfones, tem carisma e ótimas respostas e consegue desenvolver
um excelente marketing pessoal – basta ver os vídeos feitos por ele próprio e colocados
em seu canal no Youtube e suas fotos divulgadas nas redes sociais.
Pedro Henrique tem um perfil ideal como atleta e como ser humano, demonstrando seu
talento desde seus primeiros campeonatos até seus mais recentes títulos, destacando‐se
entre os melhores canoístas do Brasil. Tem como princípios a família, um bom
relacionamento interpessoal, responsabilidade com os compromissos assumidos, respeito
ao indivíduo, às leis e à sociedade.
Além de divulgar o produto ou serviço, a associação da imagem do canoísta à da empresa
ou entidade gera um bom relacionamento junto à sociedade, agregando mais valor a
organização.

Algumas matérias sobre Pedro Henrique
Veículos online
‐ Lancenet: Promessa da canoagem usa internet para marketing pessoal
http://www.lancenet.com.br/londres‐2012/Olimpiada_de_Londres_2012‐Canoagem_slalom‐
Pedro_Henrique_Goncalves_0_660534061.html

‐ Globo Esporte: Em casa, Brasil disputa últimas vagas para Londres na canoagem slalom
http://globoesporte.globo.com/outros‐esportes/noticia/2012/03/em‐casa‐brasil‐disputa‐ultimas‐vagas‐para‐
londres‐na‐canoagem‐slalom.html

‐ Brasil Olímpico: Entrevista da semana: Pepe – canoagem slalom
http://brasilnaolimpiada.blogspot.com.br/2012/11/entrevista‐da‐semana‐pepe‐canoagem.html

‐ JIE: Meninos do Lago ganham ouro para Brasil em provas por equipe no Pan‐americano
http://jie.itaipu.gov.br/print_node.php??secao=turbinadas1&nid=23764

‐ JIE: Dois atletas do Meninos do Lago vão disputar pré‐olímpico de canoagem slalom
http://jie.itaipu.gov.br/print_node.php??secao=turbinadas1&nid=23529

‐ Medalha Brasil: Ana Sátila e Pepe Gonçalves são os representantes do Brasil no Pan de
Slalom
http://www.medalhabrasil.com.br/esportes/ana‐satila‐e‐pedro‐pepe‐goncalves‐sao‐os‐representantes‐do‐brasil‐
no‐pan‐americano‐do‐mexico

‐ Iate Clube Piraju: Pepe faz bonito no Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom
http://iateclubepiraju.com.br/x/?p=1525

‐ 360graus: Campeonato Brasileiro de Canoagem aponta futuro promissor
http://360graus.terra.com.br/canoagem/default.asp?did=34369&action=news

‐ Esporte especializado: Canoagem – aprendizado para o futuro
http://esporteespecializado.com/?load=cat&idm=18&id=1606&id_noticia=1606

‐ 360graus: Modalidade Slalom do Brasil de canoagem busca título pan‐americano
http://360graus.terra.com.br/canoagem/default.asp?did=34835&action=news

‐ Esporte Site: Pepe representa a canoagem slalom do Brasil na Eslovênia
http://www.esportesite.com.br/2011/06/22/pepe‐representa‐a‐canoagem‐slalom‐do‐brasil‐na‐eslovenia/

‐ H2Foz: Meninos do Lago buscam o ouro em mundial de canoagem slalom nos EUA
http://www.h2foz.com.br/noticia/meninos‐do‐lago‐buscam‐o‐ouro‐em‐mundial‐de‐canoagem‐slalom‐nos‐eua

‐ Esporte Alternativo: Piraju recebe os melhores canoístas da Canoagem Slalom
http://www.esportealternativo.com.br/pt/todas‐as‐noticias‐canoagem‐remo/65‐canoagem/10874‐piraju‐
recebe‐os‐melhores‐canoistas‐da‐canoagem‐slalom

‐ 360graus: Copa Brasil de Canoagem Slalom acontece em Piraju (SP)
http://360graus.terra.com.br/canoagem/default.asp?did=34187&action=news

‐ Medalha Brasil: Brasileiros chegam às semifinais na Copa do Mundo de Canoagem Slalom
http://www.medalhabrasil.com.br/esportes/brasileiros‐chegam‐ate‐as‐semifinais‐na‐copa‐do‐mundo‐de‐
canoagem‐slalom

‐ EsportePauta: Jovens Ana Sátila e Pepe são destaques do brasileiro de canoagem slalom
http://esporteempauta.com.br/reportagem/jovens‐ana‐satila‐e‐pepe‐sao‐destaques‐do‐brasileiro‐de‐
canoagem‐slalom

‐ ESP: Canoagem Slalom: Brasileiro de 18 anos aprende em etapa da Copa do Mundo
http://www.espbr.com/noticias/canoagem‐slalom‐brasileiro‐18‐anos‐aprende‐etapa‐copa‐mundo

‐ CBCa: Pepe aprimora técnica no novo canal olímpico de Londres 2012
http://www.canoagem.org.br/imprensa/noticia/titulo/pepe_aprimora_tecnica_no_novo_canal_olimpico_de_lon
dres_2012/paginas_id/166/noticias_id/1861

‐ O Povo: Canoagem define candidatos a vaga em Londres
http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/maisesportes/2012/02/14/noticiasmaisesportes,2284295/canoage
m‐define‐candidatos‐a‐vaga‐em‐londres.shtml

Veículos televisivos
http://www.youtube.com/watch?v=MBc93BwwE5k
http://globotv.globo.com/sportv/zona‐de‐impacto/v/gabriel‐moojen‐acompanha‐o‐
campeonato‐brasileiro‐de‐canoagem‐em‐tres‐coroas/2287739/
http://www.youtube.com/watch?v=yLIOA2wRZx8
http://globotv.globo.com/tv‐tem‐interior‐sp/tem‐esporte/v/cerquilho‐recebe‐1a‐etapa‐
da‐copa‐brasil‐de‐canoagem/1907837/
http://www.youtube.com/watch?v=0EymbgQdP8g
http://www.youtube.com/watch?v=0EymbgQdP8g
http://globotv.globo.com/tv‐tem‐interior‐sp/tem‐esporte/v/cerquilho‐recebe‐1a‐etapa‐
da‐copa‐brasil‐de‐canoagem/1907837/
http://www.youtube.com/watch?v=3F6WCyjjNu4
http://www.youtube.com/watch?v=3F6WCyjjNu4
http://globotv.globo.com/tv‐tem‐interior‐sp/tem‐noticias‐1a‐edicao‐
itapetiningaregiao/v/4a‐etapa‐da‐copa‐brasil‐de‐canoagem‐leva‐atletas‐de‐todo‐pais‐a‐
piraju‐sp/2191829/
http://www.youtube.com/watch?v=MBc93BwwE5k

Atleta Federado
 Federação Paulista de Canoagem ‐ “FPCa”
http://www.fpca.esp.br
 Confederação Brasileira de Canoagem ‐ “CBCa”
http://www.cbca.org.br
 Confederação Internacional de Canoagem ‐ “FIC”
http://www.canoeicf.com

Principais Resultados
2012
Bicampeão Brasileiro ‐ Três Coroas ‐ RS
1° Lugar Copa Brasil de canoagem Slalom ‐ 4° Etapa ‐ Piraju‐SP
1° Lugar Copa Brasil de canoagem Slalom ‐ 1° Etapa ‐ Cerquilho ‐ SP
Inédito Semifinalista ‐ 4ª e 5ª Etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom Praga –
República Tcheca / Bratislava – Eslováquia
2° Lugar Campeonato Pan‐americano ‐ Foz do Iguaçu‐PR
2° Lugar Itaipu Open ‐ Foz do Iguaçu‐PR
1° Lugar por equipe Pan‐americano ‐ Foz do Iguaçu‐PR
1° Lugar Seletiva Nacional Sênior ‐ Foz do Iguaçu‐PR
Classificado como melhor atleta do País na categoria principal – Seletiva Nacional 2012 ‐
Foz do Iguaçu‐PR
Classificado para disputar a Seletiva Olímpica e o Campeonato Pan‐americano em Foz do
Iguaçu‐PR (03/2012)
2011
Classificado como melhor atleta do País na categoria principal mesmo ainda sendo da
categoria Júnior.
3° Lugar Campeonato Pan‐americano ‐ Categoria‐Principal ‐ México (2/2011)
1° Lugar Copa Brasil de canoagem Slalom ‐ 1° Etapa ‐ Primavera do Leste‐MT
1° Lugar C2 ‐ Copa Brasil ‐ Primavera do Leste
1° Lugar copa Brasil de canoagem Slalom ‐ 2° Etapa ‐ Três Coroas‐RS
1° Lugar por equipe ‐ 2° Etapa ‐ Três Coroas‐RS
42° Lugar ‐ 1° Etapa da Copa do Mundo ‐ Eslovênia
49° Lugar ‐ 2° Etapa da Copa do Mundo 2011 ‐ Alemanha

60° Lugar ‐ 4° Etapa Copa do Mundo 2011 ‐ República Tcheca
49° Pré‐olímpico 2011 ‐ Londres
56° Campeonato Mundial Sênior 2011 ‐ Eslováquia
1° Lugar Copa Brasil ‐ 3° Etapa ‐ Piraju ‐SP
Campeão Brasileiro 2011 Geral
2010
4° Lugar ‐ FOIX ‐ França ‐ Campeonato Mundial
Categoria ‐ por equipe ‐ França (06/2010)
12° Lugar ‐ FOIX ‐ França ‐ Campeonato Mundial
Categoria K1 ‐ Individual ‐ França (06/2010)
61° Lugar ‐ La Seu dÚrgel ‐ Espanha ‐ Campeonato Mundial
Categoria Sênior ‐ Espanha (06/2010)
Ranqueado como melhor canoísta da sua categoria na seletiva nacional em Foz do Iguaçu‐
PR (03/2010)
Ranqueado como 3º melhor canoísta do Brasil na principal categoria (acima de 18 anos)
da seletiva nacional em Foz do Iguaçu ‐ PR (03/2010)
Classificado – Campeonato Mundial 2010 ‐ K1
Categoria Junior – Foix – França (07/2010)
Classificado – Copa do Mundo 2010 ‐ K1
Categoria Sênior – La Seu dÚrgell – Espanha (06/2010)
Classificado ‐ Campeonato Pan‐americano 2010 ‐ K1
Categoria Sênior – Guadalajara – México (10/2010)
Classificado ‐ Campeonato Sul‐americano 2010 ‐ K1
Categoria Sênior – Aluminé – Argentina (11/2009)
1° Lugar ‐ Primavera do Leste ‐ Etapa I Copa Brasil 2010 ‐ K1
Categoria Junior – Primavera do Leste ‐ MT (04/2010)

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
As Olimpíadas são consideradas o maior evento de negócios do mundo dos esportes.
Verbas recordes de publicidade, investimentos significativos em infraestrutura, tecnologia
e hotelaria, histórias de superação individual e dedicação total, tudo isso misturado em
uma espiral que movimenta bilhões de dólares e de pessoas em todo planeta.
O Rio de Janeiro, primeira cidade da América do Sul a sediar os Jogos Olímpicos, estará, a
partir de agora e até 2016, sob os holofotes do mundo dos negócios. São cerca de R$ 50
bilhões em investimentos públicos e privados estimados para revitalizar e preparar a
cidade para a Olimpíada 2016, e pelo menos outros R$ 50 bilhões em publicidade,
projetos privados, investimentos direto estrangeiros, e faturamento adicional ao longo de
todas as cadeias de valor dos diversos setores econômicos beneficiados pelo evento.
O Brasil conquistou uma oportunidade ímpar de mostrar sua pujança econômica e seu
potencial de atração de investimento estrangeiro na economia real e no mercado
financeiro. Pense nisso você também, e assuma sua responsabilidade na transformação
dessa oportunidade em negócios que alavanquem ainda mais o seu negócio.
Essa será a nossa principal medalha de ouro!

“O apoio de uma empresa a um atleta cria oportunidade de exposição de mídia,
gera visibilidade para o patrocinador, contribui para mudar a percepção do
público sobre a organização e demonstra responsabilidade social, na medida em
que não só contribui para a obtenção de melhores resultados do atleta, mas
também com o avanço do esporte em geral, bem como uma aproximação do
cliente ao produto criado pela empresa patrocinadora. O patrocínio é uma
ferramenta de comunicação que gera retorno e lembrança da marca e agrega
atributos gerais do esporte ao patrocinador como vitória, determinação e
superação, além de contribuir para com o atleta na realização de seus objetivos”.

CONTATO
Para aprofundamento contate:
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES
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(45)9968.6060
(14)9688.1623 ( R E C )
p epeh gon c al v es@h otma i l. com
PEPECANOAGEM.BLOGSPOT.COM

http://facebook.com/pepehgoncalves

