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O governo chinês não esperou o encerramento dos Jogos Olímpicos, no próximo domingo, para 
anunciar uma iniciativa no mínimo inusitada para os padrões mercadológicos comunistas -- um 
leilão do nome do Estádio Olímpico Nacional, mais conhecido como Ninho de Pássaro, que 
poderá ser trocado pela multinacional que desembolsar centenas de milhões de dólares pelo 
direito de expor sua marca corporativa na fachada do estádio nos próximos 30 anos. A 
concorrência também inclui dez parcerias no interior das instalações de US$ 500 milhões, que 
serão disputadas por empresas de diferentes setores (desde varejo, telefonia sem fio, produtos 
eletrônicos, tecnologia e refrigerantes).  
 
Da mesma forma, outras dez categorias estão sendo oferecidas no interior do Centro Aquático 
Nacional, ou Cubo d''Água, embora o nome oficial do centro não esteja à venda.  
 
Segundo o The Wall Street Journal, que divulgou a notícia no final da semana passada, os 
proprietários do Ninho de Pássaro são a estatal chinesa Assets Management Co., com 58% dos 
ativos, e um consórcio de empresas privadas domésticas lideradas pelo banco de investimento 
Citic Group; este, além de uma fatia de 42%, detém o direito de operação do estádio nos 
próximos 30 anos. Já o centro aquático é exclusivamente da Assets Management Co.  
 
A busca de parceiros ideais para as 20 instalações está a cargo da agência chinesa de 
marketing esportivo Prescient Group, auxiliada pela norte-americana Leverage Agency.  
 
Ben Sturner, chefe-executivo da Leverage, disse ao WSJ que há pelo menos seis 
multinacionais (não reveladas) disputando o direito de nomear o estádio, "o imóvel mais 
valioso do mundo neste momento". A escolhida "deverá ser sofisticada e ter muita classe, 
além de excelente reputação no país", observou, acrescentando que o valor dos direitos "é 
comparável ao de outros estádios internacionais, que variam de US$ 4 milhões a US$ 6 
milhões anuais". A agência receberá comissão pelos patrocínios contratados e espera fechar o 
primeiro deles em setembro. O WSJ especula que os candidatos mais fortes são alguns dos 
patrocinadores dos Jogos de Pequim, entre eles Lenovo Group Ltd (Hong Kong), Adidas AG 
(Alemanha) e Coca-Cola Co. (EUA).  
 
Para os eventuais compradores, os grandes prêmios serão o mercado consumidor de 1,3 
bilhão de chineses e a ainda incipiente indústria de esportes do país, disse o gerente geral do 
Estádio Nacional, Henry Zhang: "Os consumidores agora estão ganhando mais dinheiro e 
deverão gastar muito em cultura e esportes nas suas horas de lazer."  
 
Pesquisa recente do GroupM, da holding britânica de agências de marketing WPP Group, 
sugere que a indústria publicitária da China crescerá 20% neste ano, um avanço que 
provavelmente será mantido em 2009.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 ago. 2008, Comunicação, p. C7. 


