
Acelino Popó de Freitas, Fernanda
Keller, Romário e Lars Grael são
figurinhas carimbadas no mundo

esportivo. Prova disso é que eles têm
reservado um lugar na cobiçada e sele-
ta lista dos três mil brasileiros, entre
famosos e anônimos, escalados para participar
do revezamento da tocha oficial dos Jogos Pan-
Americanos Rio 2007. A caminhada, que come-
ça na terça-feira 5 em Porto Seguro (BA), é
considerada um dos momentos mais impor-
tantes da fase inicial dos jogos. Afinal, o tra-
jeto da tocha por 51 cidades, incluindo as 27 capi-
tais, deverá arrebatar milhares de pessoas. Além,
é claro, de atrair uma audiência de centenas de mi-
lhões de telespectadores pelo mundo afora. Agita-
ção suficiente para chamar a atenção de grandes
corporações. E foi exatamente isso que motivou a
sul-coreana Samsung a patrocinar essa etapa do
Pan 2007. A empresa não informa quanto desem-
bolsou. Contudo, levando-se em conta que o Comitê
Organizador (CO-RIO) espera gastar R$ 10 milhões
nessa atividade, dos quais apenas R$ 4,7 milhões
sairão do Ministério dos Esportes, calcula-se que a
fatura tenha ficado em até R$ 5 milhões.

Diante disso, cabe a seguinte pergunta: vale a
pena investir no passeio da tocha? Gisela Turqueti,
diretora de marketing da filial brasileira da Sam-
sung, garante que sim. "O apoio ao esporte faz parte

do compromisso da companhia com seus
valores corporativos de celebrar a compe-
tição saudável", destaca Gisela. Por trás
desse discurso existe um bem desenhado
plano global de fortalecimento da marca,
iniciado nos Jogos Asiáticos de Seul, em
1986. "Trata-se de uma estratégia bastan-
te consistente porque fortalece os atribu-
tos positivos da empresa", opina o consul-
tor Augusto Nascimento, sócio-diretor da
BBN Brasil, especializada em marketing.

"Mas para dar resultado é preciso um com-
prometimento por longo período", acres-

centa ele. "Um bom
exemplo é a Toyota,
que batiza há mais de
20 anos o mundial inter-
clubes de futebol, reali-
zado em Tóquio (Ja-
pão)", completa Nasci-
mento. A Samsung se-
gue a trilha dos nipôni-
cos. Tanto que bancou o
percurso da tocha nos
jogos de Atenas (em
2004) e já assinou con-
trato para a olimpíada
de Pequim (2008).

O marketing tam-
bém falou mais alto na

é quanto a
organização

dos jogos Pan-
Amerlcanos espera
gastar apenas com
o desfile da tocha,
que será carregada

por famosos e
anônimos

hora de definir o trajeto. Segundo o CO-
RIO, a seleção levou em conta crité-

rios como importância econômica,
histórica, ecológica e turística.
Mas para mostrar suas be-
lezas naturais cada uma
das prefeituras que aderi-
ram ao projeto desem-
bolsou R$ 56 mil. O

\ montante servirá para
bancar despesas como a

confecção de uniformes
e a estada dos organi-
zadores. Leonardo
Gryner, diretor de
marketing do CO-
RIO, nega que
isso seja um pe-

dágio. "Os custos locais
de revezamento foram calcu-

lados em R$ 1,6 milhão e nada mais
justo que ratear essa conta", defende Gryner. O pas-
seio acaba em 13 de julho na cerimônia de acendimen-
to da pira pan-americana no estádio do Maracanã. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, ano 10, n. 506, p. 60, 6 jun. 2007.




