
U
m monstro treina desesperado
para garantir sua presença no
Pan Rio 2007, os Jogos Pan-
americanos que o Brasil volta a

sediar depois de 44 anos — a última
vez foi em 1963, em São Paulo. Para tal,
esse monstro tenta driblar os atletas
oficiais da delegação brasileira, mas
perderá, no decorrer das provas, a
chance de ir aos Jogos, ern julho, para
os clientes de cartões da Caixa Econô-
mica Federai, uma das seis patrocina-
doras oficiais do Pan Rio 2007, ao la-
do de Olyrnpikus, Petrobras, Sadia, Oi

(Grupo Telemar) e Femsa (a mexicana
dona das marcas de cerveja Sol, Kaiser
e Bavária). Cada um desses seis patro-
cinadores desembolsou R$ 10,8 mi-
lhões pela cota e ganharam do Comi-
tê Organizador dos Jogos Pan-america-
nos (CO-Rio),subordinado ao Co-
mitê Olímpico Bra-
sileiro (COB), o di-
reito de arena
(as placas pre-
sentes em todos
os ginásios
esportivos

das competições) e de imagem dos atle-
tas durante as provas.

Não é pouco o que os patrocina-
dores vão ganhar em visibilidade,
mas, para reforçá-la, alguns, como a
Caixa Econômica Federal e a Petro-
bras, também desembolsaram R$ 69,5
milhões, valor de cada uma das seis

cotas de patrocínio da TV
Globo, que transmitirá os
Jogos. É que quando o as-

sunto é o Pan, as gra-
des de outras emis-
soras de televisão, em



especial as por assinatura, e páginas
de jornais, revistas e conteúdo na in-
ternet e nos celulares, também se
abrem para o evento, abrigando ainda
novas receitas.

Tanto que as estimativas do merca-
do publicitário são de que o Pan Rio
2007 represente uma injeção extra de
R$ 2 bilhões na comunicação, incluin-
do anúncios, eventos, patrocínios,
brindes, marketing de relacionamento
e viral. Nove entre dez profissionais de
mídia das agências de publicidade, res-
ponsáveis por traçar estratégias e com-
prar espaço nos meios de comunica-
ção, estão convencidos de que o valor
pode ser ainda maior se o Brasil brilhar
nos pódios das competições, estimu-
lando os chamados anúncios de opor-
tunidade e também o mercado infor-
mal, com camisetas de nossos "novos"
heróis do esporte. É o caso dos patro-
cinadores de atletas como a ginasta
Daiane dos Santos, a exemplo da Bom-
bril, que não vão perder a chance, nes-
se caso pelas mãos da agência DPZ, de

colar a marca à atleta caso ela consiga
o sonhado ouro em solo brasileiro.

Nem importa nesse momento se o
Pan é uma espécie de treino oficial dos
países das Américas, incluindo os Es-
tados Unidos, para as Olimpíadas de
Pequim, em 2008.0 que importa é que
medalha de ouro é medalha de ouro,
tanto aqui como na China em 2008.

Afinal, diz o presidente do Grupo
de Mídia e vice-presidente executivo e
de Mídia da McCann Erickson, Ânge-
lo Franzão, o Pan Rio 2007 é "o mais
importante evento do esporte este ano
e será sediado no Brasil, o que ampli-
fica a sua importância para as agências
e empresas presentes no país. Mais: os
atletas brasileiros contarão com uma
torcida a favor e um consumidor esti-
mulado a falar e a respirar esporte. E,
tanto melhor, em diferentes modalida-
des além do futebol". O que, segundo
Franzão, amplia ainda mais o leque de
empresas que podem e vão fazer de tu-
do para pegar carona nos Jogos. A pró-
pria McCann Erickson prepara estra-



tégias para clientes como a Coca-Co-
la, marca que tem forte presença nos
esportes olímpicos e é patrocinadora
oficial das Olimpíadas.

Franzão diz que eventos esportivos
desse porte, de cunho internacional,
são ainda um ótimo negócio para ga-
rantir a visibilidade de marcas global-
mente. Tanto que a Samsung está in-
vestindo pesado no Pan, numa torcida
para que seus aparelhos ganhem visi-
bilidade, tanto os portáteis como os ce-
lulares, e especialmente as televisões. A
Samsung é parceira do CO-Rio 2007,
ao lado dos Correios, da Johnson &
Johnson, da Golden Cross e da Ernst &
Young. Por isso, terá visibilidade nas
arenas onde serão disputados futebol,
vela, ciclismo, esgrima, hóquei na gra-
ma e boliche. Vai aproveitar para fazer
também marketing de relacionamento
—vai levar consumidores, clientes e
fornecedores para essas provas. Se o
padrão digital para televisão tivesse si-
do adotado antes, haveria também dis-
puta nesse segmento, mas isso fica pa-
ra as Olimpíadas.

Para o Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), o Pan Rio 2007 também servi-
rá de estímulo para um maior apoio à
delegação brasileira, que, no ano se-
guinte, seguirá para as Olimpíadas de
Pequim. A expectativa do presidente
do COB, Carlos Arthur Nuzman, é de
que os Jogos criem espaço para o bra-
sileiro se familiarizar com novas mo-
dalidades esportivas e as empresas
despertarem o interesse por patroci-
nar e apoiar delegações que carecem
de recursos. Um dos exemplos mais
citados, quando o assunto é patroci-
nador, é o tiro ao alvo, que, aliás, ga-
rantiu a primeira medalha de ouro do
Brasil numa competição olímpica em
1920, em Antuérpia.

Desde a Antigüidade os torneios
olímpicos atraem público e são ferra-
mentas importantes de comunicação,
mas só na era moderna, especialmen-
te após a Segunda Guerra Mundial,



encerrada em 1945, é que os Jogos se
tornaram instrumento de marketing
para empresas. O momento olímpico
levou inclusive o próprio COB a edi-
tar o livro Ouro Olímpico — A Histó-
ria do Marketing dos Aros, do meda-
Ihista Marcus Vinícius Freire (prata
no vôlei em Los Angeles, em 1984) em
parceria com Deborah Ribeiro. Freire
é o chefe da Missão Brasileira nos Jo-
gos Pan-americanos Rio 2007. No li-
vro, que chegou às livrarias no final
do mês passado, ele mostra que as em-
presas ganham e muito quando pa-
trocinam o esporte.

As estatais Petrobras, Caixa e Ban-
co do Brasil parecem não ter dúvidas
quanto a isso. A Caixa, além da cam-
panha do Monstro que quer ir ao Pan,
criada pela agência de publicidade
Fischer America, ponta-de-lança da
promoção que vai levar usuários dos
seus cartões para o Rio e sortear tele-
visões de tela plana, prepara campa-
nhas institucionais. O banco é patro-
cinador oficial da equipe de atletis-
mo desde 2001, e até 2006 já havia de-
sembolsado R$ 28,3 milhões para a
Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAT). Além

Keila Costa é uma
das atletas
patrocinadas pela
Oi, assim como
Fernanda Keller

disso, a Caixa
patrocina indivi-
dualmente atle-
tas como Daiane
dos Santos, Da-
niele Hypólito,
Laís Sousa, Mo-
siah Rodrigues e
Danilo Noguei-
ra. A Petrobras
segue o modelo
e cola o mote
"Energia" à for-
ça desses atletas. E o Banco do Bra-
sil leva a sua torcidade uniformiza-
da para as arenas das competições
de vôlei, esporte com o qual tem co-
lado a marca. Além dos patrocínios,
a Caixa Econômica Federal também
é a responsável pela construção dos

alojamentos que vão abrigar dele-
gações de 45 países na Vila Olimpí-
ca, que, depois dos Jogos, servirão
de moradia.

Empresas privadas de alimentos e
bebidas, como a Sadia e a Femsa, tam-
bém se valem do Pan para abrir alas
para os seus produtos. Além de ser
uma das grandes no mercado de cer-
vejas, a Femsa é a maior engarrafado-
ra no país de Coca-Cola, o produto

que anda de mãos dadas com espor-
tes olímpicos, apesar de tratar-se de
um gaseificado.

Já a operadora de telefonia Oi, do
Grupo Telemar, aproveitará o even-
to para reforçar a unificação de suas
marcas, uma vez que todas as suas
operações, tanto de telefonia fixa co-
mo de celular e internet, agora carre-
gam o mesmo chapéu Oi. Para a ge-
rente de Comunicação da Oi, Flávia

da Justa, essa foi uma coin-
cidência feliz. "Além da
campanha institucional,
vamos usar o Pan como
plataforma de lançamento
e reforço de produtos, co-
mo o Oi Cartão e o Oi Pa-
go." Nos quiosques que a

empresa terá direito de insta-
lar nas áreas olímpicas, tam-
bém fará demonstração de pro-
dutos e serviços. Flávia diz que
o esporte faz parte do tripé de
comunicação da operadora,
complementado por moda e mú-
sica. Desde 2001, a empresa vem

apoiando o esporte e também tem
atletas que patrocina individualmen-
te, entre os quais a triatleta Fernan-
da Keller e o astro dos gramados Ro-
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naldinho Gaúcho. Com campanhas
criadas pela agência de publicidade
NBS, esses atletas surgem como su-
per-heróis. Para Flavia, independen-
temente de medalhas, eles são heróis,
e a intenção da empresa é ligar a
marca a esse ideal de juventude, es-
forço, coragem, emoção e superação
de obstáculos. "O esporte tem esse
lado que nos permite mostrar agili-
dade e precisão", completa.

E é exatamente atrás desse ideal
esportivo, de confraternização de
diferentes, superação de obstáculos
e culto ao corpo e à saúde que as
empresas buscam, nesses momen-
tos, reforçar suas marcas. Afinal, é
aspiração de qualquer um vencer.
Não importa de onde veio, que pro-
blemas superou, o importante é che-
gar lá, e lá é o Olimpo, ao qual os
deuses permitiam chegar os atletas,

na mitologia grega, e exibir na ca-
beça, ao povo, os louros da vitória e
ser aclamados. Como a propaganda
é a arte de separar a derrota da vitó-
ria e exibir o elo dos anuncian-
tes com os vitoriosos, e mesmo os
que, derrotados, podem ser modelo
e anseio de similaridade, o Pan ofe-
rece um momento mais que oportu-
no para se pôr em prática o que es-
tá nos livros de marketing.
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