
de nove meses para a abertura do 29° Jogos
Olímpicos da Era Moderna, em Pequim, o mercado
já esteja em polvorosa com a negociação de cotas e
contratos de patrocínio relacionados ao evento e
aos melhores atletas do esporte.

As cifras envolvidas batem na casa dos milhões.
Detentora dos direitos da transmissão esportiva que
começa em 8 de agosto de 2008, a Rede Globo dis-
ponibilizou seis cotas de publicidade no valor de R$
25,5 milhões. Somente o top de cinco segundos sai
por R$ 8 milhões. O canal dará prioridade para as
marcas que apoiam o Comitê Olímpico Internacional
(COI), como Visa, Coca-Cola e McDonald's. Na
última edição do evento, Bradesco, Ford, Nestlé,
Kaiser e Visa desembolsaram R$ 18 milhões por um
espaço na emissora, que perdeu os direitos das
Olimpíadas de 2012 para a Record (veja box).

A TV paga também está investindo pesado na

aior evento esportivo do mundo, as
Olimpíadas são uma chance de ouro para a
publicidade. Não é à toa que faltando mais



cobertura dos Jogos. O SportTV já comercializou
suas seis cotas de patrocínio, que dão direito a
8.630 inserções a partir de setembro deste ano. Os
pacotes foram negociados com Vivo, Citroen,
Sadia, Bradesco,McDonald's e Extra Hipermercados.
Os valores individuais são mantidos em sigilo, mas
segundo a assessoria do canal, o valor de tabela do
projeto é de R$ 14,5 milhões, considerando todas as
inserções nos 12 meses de envolvimento — de
setembro de 2007 a agosto de 2008.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de
Propaganda (ABP) e sócio da agência NBS, Cyd
Alvarez, o segmento publicitário passa por dois
momentos distintos quando o assunto é um evento
de porte como as Olimpíadas. O primeiro é o início
das negociações dos grandes pacotes de patrocínio
dos veículos que detêm os direitos de transmissão e
que cobrem o evento. O segundo, "mais estratégico"
começa a partir da exibição dos comerciais na TV a
dois meses da abertura dos Jogos. "Este é o momen-
to no qual os clientes e as agências estão analisando
os pacotes de rnídia. Em função deles, uma série de
outras ações promocionais paralelas passam a ser
desenvolvidas" esclarece.

Apesar do momento de ebulição, o mercado não
está "exageradamente otimista" diz Alvarez. A
expectativa é que haverá crescimento no ano que
vem, mas que não deve ficar acima do registrado
nos últimos anos, que tem ficado entre 4% e 5%.

CARTAS NA MESA
A AlmapBBDO, agência que negociou três das

seis cotas vendidas pela Abril, aposta suas fichas na
expectativa de um bom desempenho dos atletas
brasileiros nos Jogos assim como no Panamericano
do Rio. Os pacotes foram vendidos para Claro,
Volkswagen e O Boticário. As outras cotas são da
Sky, Sadia e Bradesco. "Acredito que há uma atmos-
fera de otimismo. É uma boa oportunidade para as
marcas aparecerem. Isso necessariamente não repre-
sentará um crescimento anormal dos investimentos"
previstos para o ano. Creio que haverá uma concen-
tração de esforços no período que antecede e duran-
te o evento" afirma o diretor geral de mídia da
AlmapBBDO, Paulo Camossa Júnior.

O projeto, chamado de "Abril em Pequim" terá
duração de dez meses — contados a partir de
dezembro deste ano. Envolve 16 títulos, dois guias
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especiais (Veja e Placar), 17 sites e um hotsite exclu-
sivo, além de espaços na MTV e na TVA. Segundo
o Grupo, cerca de 16 milhões de pessoas poderão
ser atingidas pelo projeto de cross media.

Um dos temores dos anunciantes ê que o retor-
no fique abaixo das expectativas. O motivo é o
horário de transmissão dos Jogos. A maior parte
passará durante a madrugada, por causa do fuso
horário, fato que pode derrubar a audiência.

O presidente da Associação Mineira de
Propaganda e presidente da Studio HP, Paulo
Bizarria, acredita que se o Brasil conquistar de cara
uma medalha de ouro, a tendência é que a audiência
cresça. "Agora se for como nas últimas Olimpíadas,
a audiência deve cair bastante. Nesse mesmo horá-
rio, na Copa do Japão e da Coréia houve queda no
início. Os números começaram a crescer à medida
que o time avançou na competição", avalia.

Camossa, por sua vez, entende que as transmis-
sões ao vivo são apenas parte do envolvimento
comercial dos veículos. A cobertura jornalística, as
reprises e as chamadas tratarão de anular as difi-
culdades provocadas pelo horário de exibição.

TODOS DE OLHO EM PEQUIM
Em termos de audiência global a conversa é

diferente. Atingir bilhões de pessoas com publici-

dade relacionada aos Jogos ê uma oportunidade
para poucos. O gargalo está nas cifras milionárias
envolvidas no patrocínio oficial.

Até 1984, os patrocinadores contabilizavam
prejuízos com o evento. Em Montreal-76, por
exemplo, os 628 patrocinadores amargaram um
prejuízo de US$ 1 bilhão. A grande revolução ocor-
reu em Los Angeles, quando o comitê organizador
norte-americano, mesmo sem poder explorar pla-
cas publicitárias nos estádios e ginásios, elaborou o
primeiro programa estruturado de marketing da
história da competição.

O comitê resolveu "elitizar" os patrocinadores
que, até aquele momento, só precisavam fazer um
depósito na conta do COI e abusar do rótulo de
"patrocinador oficial". Os norte-americanos, então,
resolveram abrir poucas cotas, a preços bem mais
altos, e dividiram os custos entre as empresas. Dessa
forma, transformaram Los Angeles na primeira
Olimpíada totalmente paga pela iniciativa privada.

O professor do curso Branding da ESPM, Ivan
Pinto, ressalta que uma marca que se associa aos
Jogos, seja na publicidade ou no patrocínio de
atletas, obtém uma exposição muito significati-
va, porém o custo é alto. Em mídia, o anunciante
paga pelo número de pessoas que consegue atin-
gir e pelo tipo de público. "Para certas marcas
que têm interesse global, por mais caro que seja,
acaba sendo um investimento aceitável. Atinge
chineses, norte-americanos, brasileiros com um
único tiro", pondera.

A Coca-Cola, por exemplo, que é patrocina-
dora oficial dos Jogos desde 1928, não economiza
dinheiro quando o assunto é esporte (veja entre-
vista no Mapa da Mídia). Para Pequim, a empresa
já anunciou que terá nomes famosos da NBA,
como LeBron James e Yao Ming. A empresa tam-
bém pretende crescer no país mais populoso do
planeta e já investiu cerca de US$ 8o milhões em
um centro de pesquisas em Xangai e inaugurou
duas fábricas.

A fabricante de refrigerantes vai destinar boa
parte de seu orçamento de marketing a Pequim e
foi a responsável pela seleção dos condutores da
tocha do evento. "Nossa meta é continuar a cres-
cer nos próximos anos. O mercado de bebidas
não alcoólicas cresce cerca de 15% ao ano no
país. Queremos aproveitar este momento para
vender mais e ampliar nosso market share.
Acreditamos que em pouco tempo a China será
nosso principal mercado consumidor", disse o
presidente da companhia para o país, Doug
Jackson, no lançamento da campanha.
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