
Olimpíada de Atenas começa financeiramente mal  
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Com menor brilho do que nas edições anteriores, os jogos deste ano ameaçam causar prejuízo 
aos organizadores e reduzir lucros das redes de TV  
 
Os resultados preliminares da Olimpíada de Atenas - a primeira da era moderna realizada em 
seu país de origem após 108 anos - indicam um retrocesso em relação aos jogos anteriores. O 
canal NBC Universal, que pagou US$ 793 milhões pelos direitos de transmissão do evento de 
17 dias para os Estados Unidos (parte de um pacote de US$ 5,7 bilhões até 2012), disse que a 
meta de US$ 1 bilhão em venda de publicidade e patrocínio foi atingida. Por outro lado, 
mesmo antes da abertura dos jogos, o próprio NBC Universal Television Networks Group previa 
lucros de apenas US$ 50 milhões para a cobertura ininterrupta de suas sete redes, marca 
inferior aos US$ 60 milhões obtidos em Sydney, na Austrália, em 2000 e ao recorde de US$ 75 
milhões de Salt Lake City, nos EUA, em 2002.  
 
Segundo estimativas do grupo para a abertura dos jogos, na sexta-feira passada, dia 13, 56 
milhões de americanos conectaram-se em algum momento ao horário nobre das emissoras, 
com média de 25,1 milhões de telespectadores. Em termos de domicílios sintonizados, porém, 
os 14,4 pontos de audiência e share de 26% ficaram abaixo da contagem de Salt Lake City 
(25,5/42), de Sydney (16,2/29) e até mesmo de Roma, em 1960 (18,1/36), quando o número 
de domicílios com TV nos EUA era bem menor. 
 
A NBC prevê veicular de 13 mil a 14 mil comerciais até 29 de agosto, num total de 1.210 horas 
de cobertura de 28 esportes. 
 
Estádios vazios 
Para os 11 anunciantes que pagaram cerca de US$ 60 milhões pelo patrocínio oficial, com 
direito ao uso da palavra "Olimpíada" e dos cinco anéis em suas campanhas, continua 
vantajoso exibir seus comerciais nas sete redes da NBC Universal - a aberta NBC, os canais de 
TV por assinatura Bravo, CNBC, MSNBC, Telemundo e USA, e a rede digital NBC HDTV. Isso 
porque, se não entregar a audiência prometida às parceiras olímpicas (AT&T, Xerox, 
McDonald's Corporation, Visa USA, Bank of America, Panasonic, Samsung Electronics America 
e Sony Corp., entre outras), a NBC Universal terá de compensá-las com tempo extra de 
comercial, um prejuízo que sairá dos seus lucros. 
 
Por outro lado, a audiência rarefeita dos estádios de Atenas tirou grande parte do brilho das 
transmissões, além de criar uma situação embaraçosa para o comitê organizador dos jogos de 
Atenas (Athoc). Seja pelo feriado nacional na sexta-feira passada, seja por medo de ações 
terroristas ou pelos US$ 80 cobrados pelos melhores lugares, os gregos continuam longe dos 
estádios. Do total de 5,3 milhões de ingressos, apenas 54,7% (2,9 milhões) haviam sido 
vendidos até esta segunda-feira (comparados aos 92% de Sydney), o que poderá pressionar 
os organizadores a abrir as portas dos estádios para a população local.  
 
A baixa frequência internacional também frustrou o setor de hotelaria e as companhias aéreas. 
Com os quartos vazios, os hotéis já baixaram suas diárias de mais de US$ 700 para US$ 160 
no centro de Atenas, enquanto empresas como British Airways estão vendendo passagens ida 
e volta por US$ 290, contra a tarifa normal de US$ 560.  
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