
Como a logística trabalha para êxito dos Jogos na China 
Wagner Oliveira 
 
Só com os atletas, os Jogos que começam hoje em Pequim não se realizariam. Para o êxito do 
maior evento esportivo do mundo, muitos dos equipamentos utilizados em diversas 
modalidades tiveram de cruzar o globo para chegar à China. Uma das maiores movimentações 
logísticas da atualidade coube à globalsportsevents, divisão da DB Schenker.. A empresa 
alemã, com atuação também no Brasil, cuida da operação que envolve 10 mil atletas de 200 
países das Olimpíadas e jogos Paraolímpicos de Pequim.  
 
Nada pode dar errado - sob pena de a medalha ser perdida antes mesmo de a competição ser 
iniciada. "Já imaginou a responsabilidade por algum atleta abandonar uma competição porque 
seu equipamento se perdeu?", questiona o presidente da DB Shenker no Brasil, Eric Brenner. 
"O serviço exige alto profissionalismo; não existe erro."  
 
Em relação à participação brasileira, a DB Schenker firmou parceria com as confederação de 
Vela para o transporte dos equipamentos dos atletas. Para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
o trabalho consistiu no transporte e na logística dos materiais que serão utilizados pela 
delegação brasileira na Vila Olímpica e na Casa Brasil, espaço de convivência montado pelo 
COB e pelo governo federal para divulgação do país durante os Jogos Olímpicos.  
 
A empresa também lida com a documentação, fiscalização entre as alfândegas chinesa e a 
brasileira. "O esportista deposita grande expectativa tanto no envio quanto no recebimento 
dos equipamentos em perfeitas condições, pois isso representa a esperança de vitórias nas 
competições", destaca a gerente da divisão globalsportsevents (GSE) da DB Schenker, Adriana 
Grechi.  
 
"Uma das principais características do trabalho nas Olimpíadas é o cuidado diferenciado com 
cada embarque, pois cada carga tem "dono, nome e rosto." Funcionários bem treinados 
acompanham cada passo do material em portos, aeroportos, aduanas e postos alfandegários 
até chegar às mãos dos atletas.  
 
O trabalho da DB Schenker para os Jogos Olímpicos de Pequim envolveu o transporte marítimo 
de 1,5 mil TEUs (contêineres de 20 pés); carregamento aéreo de 2,5 mil toneladas de carga 
provenientes de países de todo o mundo para a China. A empresa mobilizou 900 funcionários - 
de diversos países - trabalhando em tempo integral, além de 20 especialistas em eventos 
internacionais. A língua para facilitar o entendimento é o inglês.  
 
Na China, conta com 16 mil metros quadrados de área de área coberta para armazenagem de 
equipamentos e 10 mil metros quadrados de área a céu aberto para estocagem de 
contêineres. O suporte logístico contou com filiais operando em 155 países.  
 
O presidente da DB Shenker no Brasil não revela o montante gasto na logística do evento. "Os 
balanços ainda não estão fechados e seria prematuro dar um valor agora", afirmou. Brenner 
disse, no entanto, que o custo é bem mais alto que uma mercadoria comum, pois o transporte 
de material esportivo envolve alta complexidade.  
 
Além dos jogos de Pequim, a DB Shenker participou de grandes competições esportivas 
internacionais. Começou com as Olimpíadas de Munique, ao ser selecionada pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI). Participou, em 2000, dos Jogos Olímpicos de Sidney. Desde 
então, a DB Schenker foi a responsável pela logística pelas Olimpíadas de Atenas (2004), 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno em Salt Lake City (2002) e Torino (2006). Os 
jogos Pan-Americanos do Rio e última Copa da Alemanha também teve participação da DB 
Shenker.  
 

 
Leia mais: 
 
Proibida, pirataria segue firme 



Simon Rabinovitch 
 
Os visitantes que estão em Pequim ansiosos para comprar cópias piratas de filmes de sucessos 
e imitações de roupas de grife ficaram aliviados ao perceberem que os esforços do governo 
para reduzir o comércio de produtos "alternativos" não durou muito tempo.  
 
A um dia do início dos Jogos, atletas, dirigentes e torcedores têm gastado tempo atrás de 
barganhas de qualidade duvidosa no sempre lotado Mercado da Seda, um shopping de seis 
andares a leste de Pequim, o maior centro de vendas da cidade para produtos falsificados.  
 
Mas eles nem precisam se aventurar muito longe. É possível encontrar vendedores de relógios 
oferecendo Rolex, com duvidosa capacidade de mostrar a hora certa, logo em frente aos 
portões da Cidade Proibida, antigo coração imperial da cidade.  
 
Os vendedores de DVDs se aglomeram nas ruas próximas aos hotéis oferecendo uma seleção 
bem atual, incluindo "Batman - O Cavaleiro das Trevas", que ainda está em cartaz nos 
cinemas.  
 
A China anunciou a "operação 100 dias de combate às cópias piratas", visando apresentar ao 
mundo uma imagem limpa durante a Olimpíada.  
 
"Isso tudo é engraçado. É por isso que viemos aqui, porque não tem aquelas coisas de direito 
autoral", disse Michael Hannelly, estatístico-chefe do softball australiano, que fazia compras 
com sua mulher no Mercado da Seda.  
 

 
Leia mais: 
 
Comitê organizador contrata apólices 
Denise Bueno 
 
Várias apólices de seguros foram contratadas pelo comitê organizador da XXIX Olimpíada. A 
primeira parceria foi fechada em 2005, com a PICC Property and Casuslty Company Limited 
(PICC P&C), a maior seguradora estatal de ramos elementares da China.  
 
A indústria de seguros é uma importante peça dentro de eventos dessa grandeza. A corretora 
de seguro inglesa JLT já foi contratada pelo comitê olímpico para fazer a consultoria e 
gerenciamento de risco da próxima olimpíada, que acontecerá em Londres, em 2012. Ela é 
responsável por fazer o seguro das construções necessárias para os jogos, como parque 
aquático, estádio olímpico e outros locais previstos dentro da infra-estrutura básica do evento.  
 
Vários riscos foram levantados pela indústria de seguros e para aqueles considerados 
catastróficos foi contratado um seguro.  
 
Evitar danos  
 
Neste tipo de evento, o programa de seguros visa garantir danos causados a terceiros com a 
realização do evento, danos causados por catástrofes naturais, como terremotos, e atentados 
terroristas. Os participantes do evento, desde empresas de alimentação até canais de teve, 
também contratam suas apólices à parte.  
 
Pouco foi divulgado sobre valores contratados pela seguradora chinesa. Entre os executivos de 
seguros, comenta-se que o governo chinês deve ter assumido boa parte do risco de 
propriedades. Já o risco de responsabilidade civil passou por algumas seguradoras 
internacionais. A apólice começou a vigorar em janeiro de 2007 e termina pouco depois dos 
jogos olímpicos.  
 
Cobertura  
 



Entre as principais coberturas estão responsabilidade civil para indenizar terceiros prejudicados 
com a realização do evento, seja por produtos, profissionais tercerizados ou funcionários, 
montagem e desmontagem de estruturas e equipamentos. Estão cobertos riscos por 
contaminação de alimentos, direitos autorais, segurança e serviços médicos, bem como 
cobertura de acidentes pessoais para os 10,5 mil atletas previstos na participação do evento.  
 
Uma apólice importante é a da não realização do evento, conhecida como "no show". 
Atualmente, a capacidade máxima ofertada no mercado segurador por risco de cancelamento é 
de US$ 1 bilhão. Este tipo de apólice cobre prejuízos que investidores possam vir a ter com a 
não realização do evento ou de parte dele. Se os espectadores de algum dos jogos, por 
exemplo, ficarem impossibilitados de chegar ao local ou os jogadores ficarem impedidos de 
jogar, os custos da promotora com a devolução do valor do ingresso ou de agendamento de 
uma nova data, corre por conta do seguro. A apólice também cobre os custos com a demanda 
dos patrocinadores, que geralmente pedem de volta o valor pago na publicidade de veiculação 
televisiva daquela partida.  
 

 
Leia mais: 
 
Olimpíadas é o tema do novo Astérix 
 
"Astérix nos Jogos Olímpicos" aproveita o marketing das Olimpíadas da China e estréia hoje 
em todo o País, dia do início do megaevento esportivo. Mas justiça seja feita: os criadores dos 
quadrinhos de Astérix e Obélix, René Goscinny e Albert Uderzo, já tinham pensando no tema 
desta história há nada menos de 40 anos.  
 
Foi em 1968 que os quadrinhistas franceses escreveram uma história para seus heróis 
gauleses nos Jogos Olímpicos. A graça do novo filme, dirigido por Frédéric Forestier e Thomas 
Langmann e que circula em cópias dubladas e legendadas, está nas atualizações. Outro 
atrativo está nas participações de celebridades, como o piloto alemão Michael Schumacher e o 
jogador francês Zinédine Zidane.  
 
Os Jogos Olímpicos entram na vida da Gália, colônia romana no ano 50 A.C, por causa do 
amor. Um dos gauleses, Apaixonadix (Stéphane Rousseau, de "As Invasões Bárbaras"), 
apaixonou-se pela princesa grega Irina (Vanessa Hessler). Sem conhecê-lo pessoalmente, ela 
também está caída por ele por causa dos belos poemas enviados nas cartas do rapaz.  
 
Mal sabe a moça que o verdadeiro autor dos versos é o gorducho Obélix (Gérard Depardieu), 
repetindo uma situação que acontecia em "Cyrano de Bergerac" (1990), um dos famosos 
filmes do ator, em que ele compunha poemas para que outro (Vincent Perez) conquistasse sua 
amada.  
 
Apaixonadix tem um rival sério pelo coração da princesa - ninguém menos do que Brutus 
(Benoît Poelvoorde), o filho adotivo do imperador Júlio César (o veterano Alain Delon). Como a 
princesa não pode simplesmente dispensar o poderoso Brutus, resolve que só vai dar sua mão 
ao vencedor dos Jogos Olímpicos.  
 
Seguros de seus talentos esportivos e também dos efeitos da poção mágica de seu velho 
druida, Obélix, Astérix (agora interpretado por Clovis Cornillac) e o resto da delegação gálica 
encaram o desafio.  
 
Daí para a frente, seu maior inimigo será mesmo Brutus. Que, para começar, convence o 
comitê olímpico a banir quaisquer poções mágicas nos Jogos, senão, constituiria doping.  
 
O exame antidoping por meio de insetos é uma das boas sacadas do roteiro. Assim como será 
também a introdução de uma "parada nos boxes" durante a corrida de bigas na qual um dos 
participantes é Michael Schumacher em pessoa, representando a Germânia.  
 



Um pouco adiante, um jovem egípcio vai inventar o futebol e ele é ninguém menos do que o 
craque francês Zinédine Zidane. Só que Zidane está quase irreconhecível, vestido a caráter 
como egípcio, com direito a peruca e pintura kajal nos olhos.  
 
Nestes detalhes modernos e nos efeitos especiais estão os melhores achados deste que foi 
alegadamente o mais caro filme francês feito até hoje, com orçamento de € 78 milhões.  
 
O destaque do elenco é o veterano Alain Delon. O imperador do cinema francês ironiza a 
própria figura e faz piadinhas com seu passado cinematográfico. Como quando diz: "Eu não 
preciso de ninguém, nem de Rocco e seus irmãos...", referindo-se ao título do famoso filme de 
1960, em que atuou sob a direção do italiano Luchino Visconti.  
 
Uma atração à parte é a esperteza do imperador para escapar das inúmeras armadilhas com 
que o filho ambicioso procura matá-lo para tomar seu lugar. Este Brutus, ao contrário do 
personagem histórico, não tem como levar a melhor com um Júlio César muito malandro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Comunicação, p. C2. 


