
A marca no pódio

C omo elefante de circo que não per-
cebe seu tamanho e se deixa amar-

rar a frágeis estacas, as Olimpíadas eram
há duas décadas um evento poderoso e
cheio de bons ideais, mas com bolsos
vazios. Os organizadores andavam de
pires na mão. Obtinham renda até de
cigarros, com a marca Olympias, de mo-
lho de cebola ou assento de vaso sani-
tário. Cidades fugiam da honra de sediar
as Olimpíadas, com medo dos orçamen-
tos astronômicos, e as que se ofereciam
eram quase sempre mico. Como Seul,
Coréia do Sul, a somente 50 quilômetros
da guerra contra sua irmã do norte. (Um
patrocinador incluiu sacos de cadáveres
no kit de apoio para convidados.)

O sucesso ficava à mercê de humo-
res políticos - por exemplo, o boicote
americano e de outros 65 países às Olim-
píadas de Moscou, em 1980, por causa
da invasão russa no Afeganistão - ou de
negociações desgastantes com redes de
televisão para assegurar direitos de trans-
missão. Até que, 25 anos atrás, a direção
do Comitê Olímpico Internacional (COI)
descobriu a força da marca e as caracte-
rísticas globais únicas dos jogos milena-
res e passou a ditar as regras.

Essa saga é relatada em A Virada
Olímpica ~ Como os Jogos Olímpicos
Tornaram-se a Marca mais Valorizada
do Mundo, do inglês Michael Payne. O
autor não é um simples curioso. Era di-

retor de marketing do COI no time do
espanhol Juan Antônio Saramanch, que
entre 1980 e 2001 resgatou a posição
das Olimpíadas como um dos maiores
ícones da humanidade. Payne tem ago-
ra carteira assinada na Fórmula 1.

Quinze jogos de inverno e verão depois,
ele conta a mudança radical do amado-
rismo para a profissionalização, sem
abrir mão dos ideais olímpicos. Até ho-
je os patrocinadores não anunciam em
estádios ou roupas dos atletas. Impos-
sível? Não, quando se trata do único
evento que prende a atenção simultâ-
nea de 4 bilhões de pessoas em 220 paí-
ses. Quem não gostaria de ver o nome
da sua empresa atrelada às Olimpíadas?

Ótimo para o atleta de poltrona, o li-
vro é também uma lição para quem se

Quatro bilhões
de pessoas em
220 países
acompanham os
Jogos Olímpicos.
Com isso, o COI
se dá ao luxo de
proibir patrocínio
em seus estádios

interessa por marketing esportivo, ad-
ministração de marca ou negócios. Há
doses iguais de visão empresarial - co-
mo a da Samsung, que aproveitou os Jo-
gos para se lançar mundialmente - e de
miopia - o erro irreversível do American
Express, que abriu mão do patrocínio
para a 'Visa. Há lances de corrupção -
como o que levou os Jogos de Inverno
para Salt Lake City e quase liquidou
a reputação do COI. Há sucessos impro-
váveis, como em Atenas, e desorgani-
zação inesperada, como o mafuá em que
se transformou Atlanta em 1996.

Nesta última, houve histórias hilárias,
como o patrocínio da IBM. A Big Blue
obteve exclusividade para fornecer os
resultados das competições. Mas o sis-
tema, pouco testado, enlouqueceu. Pay-
nes descreve o espanto em 197 países
com "boxeadores de l metro de altu-
ra, saltadores de varas com 900 anos de
idade, um jogador de pingue-pongue
nigeriano com 12 centímetros de altura
que competia contra um chinês de 19
metros". Naqueles dias, a IBM bateu
um recorde: o de vexame olímpico. •
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Michael Payne
era do COI na
gestão de Juan
Saramanch,
que recuperou
o prestígio dos
Jogos. Antes,
faltava dinheiro.

Agora, empresas e
cidades lutam para se
associar às Olimpíadas
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Text Box
Fonte: Época, n. 413, p. 63, 17 abr. 2006.




