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Enquanto 10.500 atletas de mais de 200 países disputam medalhas, fora das quadras, das 
piscinas e dos campos acontece outra competição. São patrocinadores, fornecedores e 
empresas envolvidas com os Jogos Olímpicos, que trabalham para fazer do maior evento 
esportivo mundial uma grande plataforma de visibilidade para seus produtos e serviços.  

Todo esse relacionamento de marketing entre as empresas e os Jogos Olímpicos é coordenado 
pelo Programa de Marketing do Comitê Olímpico Internacional (COI). O comitê gere os direitos 
de transmissão dos Jogos para TV, rádio e internet e o programa oficial de patrocínio, 
licenciamento e fornecimento de produtos e serviços para os Jogos. As receitas ficaram em 
torno de 3,5 bilhões de dólares entre 2005 e 2008, e mais de 90% dos recursos são 
distribuídos pelo COI a organizações do Movimento Olímpico, entre comitês olímpicos de cada 
país e programas de apoio a esportes e atletas em todo o mundo.  

Doze empresas detêm direitos globais de marketing sobre os Jogos Olímpicos, cada uma 
assegurando a exclusividade dessa propriedade em sua categoria de atuação. São elas: Coca-
Cola, Atos Origin, GE, Johnson&Johnson, Kodak, Lenovo, Manulife, McDonald's, Omega, 
Panasonic, Samsung e Visa. Elas integram o The Olympic Partners (TOP) Programme do COI, 
que deverá gerar algo em torno de 866 milhões de dólares em aporte financeiro, além de 
produtos e serviços para o Movimento Olímpico. Essas doze empresas são as únicas, por 
exemplo, com autorização para usar os anéis olímpicos em suas comunicações. A associação 
de suas marcas com o esporte é tão poderosa que essas empresas desenvolvem campanhas 
globais em torno dos Jogos, e muitas delas ainda criam versões locais para mercados 
específicos nos quais atuam. Onde quer que se vá aqui, em Pequim, vemos outdoors, centros 
de relacionamento com clientes e áreas de recreação para consumidores, entre outras ações 
dessas doze empresas.   

A imprensa, importante formador de opinião, também é ‘abordada’ pelos programas de 
comunicação e de relacionamento dessas doze empresas. Mas, para esse público, o caminho é 
um só: prestar algum tipo de serviço que ajude o jornalista a enfrentar a jornada diária de 
mais de 12 horas de cobertura das competições. No Centro de Imprensa, o chamado MPC, a 
casa principal dos 5.600 jornalistas credenciados de mídia impressa e internet, as marcas que 
mais aparecem são justamente aquelas que atrelam a sua exposição a uma prestação de 
serviços. Dessa forma, os jornalistas ‘consomem’ as marcas, numa abordagem mais efetiva 
durante os Jogos do que ficar entregando press releases a quem mal tem tempo para 
almoçar...  

Já com relação à venda dos direitos de transmissão de cada edição dos Jogos, o COI vem 
alcançando receitas recordes. Os direitos são negociados com emissoras de TV e rádio e, pela 
primeira vez, em Pequim 2008, também para a internet. Além de ser uma fonte fundamental 
de receita para o Movimento Olímpico, a venda dos direitos de transmissão também garante 
visibilidade mundial crescente para os Jogos, disseminando no mundo os princípios e valores 
de união entre os povos que só o esporte é capaz de promover. Estima-se uma audiência 
potencial para esta edição dos Jogos Olímpicos de 4 bilhões de pessoas. A receita com a venda 
de direitos para Pequim 2008 deverá ultrapassar a casa de 1,7 bilhão de dólares, contra 
menos de 1,5 bilhão de dólares em Atenas 2004. Lembrando que a primeira edição dos Jogos 
a ser transmitida pela TV foi a de Londres, em 1948. 
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