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Os organizadores da Olimpíada de 2012 esperam atingir sua meta e levantar 700 milhões de 
libras esterlinas (US$ 1,2 bilhão) com patrocinadores corporativos, mesmo que os doadores se 
tornem escassos em meio à crise financeira global. 
 
"Até agora, todas as pessoas que estavam falando conosco ainda mantém as conversas", disse 
Paul Deighton, principal executivo do comitê organizador dos jogos de Londres. "Estamos 
numa posição em que, se não conseguirmos fechar um acordo por causa das condições atuais 
do mercado, tudo bem adiarmos o negócio por um ano ou 18 meses", afirmou. 
 
Deighton, um ex-banqueiro do Goldman Sachs, disse que o comitê já angariou 430 milhões de 
libras, ou dois terços dá meta para patrocinadores corporativos. Ontem, a inglesa Cadbury, a 
segunda maior fabricante de doces do mundo, foi nomeada como uma das patrocinadoras dos, 
jogos de 2012. A empresa, segundo Deighton, concordou em pagar cerca de US$ 30 milhões. 
Ela terá o direito de usar os jogos em suas campanhas de marketing e será a única 
fornecedora de confeitos e sorvetes embalados no parque olímpico. 
 
Havia especulação sobre qual seria o envolvimento da Cadbury com os jogos de 2012, uma 
vez que a companhia anunciou recentemente a demissão de 600 pessoas como uma medida 
de corte de custo. 
 
O dinheiro arrecadados com patrocinadores mais a venda de direitos de transmissão de jogos 
e a venda de ingressos deverão cobrir apenas o custo de sediar o evento cerca de dois bilhões 
de libras e não as obras necessárias. A lista de patrocinadores conquistados nos últimos dois 
anos incluem Adidas, BP e Lloyds TSB. 
 
Mas os organizadores do evento estão lutando para levantar os recursos privados que deverão 
pagar a construção da vila olímpica, onde os atletas ficarão alojados, e o centro de mídia, onde 
as emissoras vão trabalhar. As Olimpíadas de Londres são o maior projeto de construção da 
Europa, com um orçamento de 9,3 milhões de libras. 
 
A vila e o centro de mídia podem ter que ser totalmente financiados por recursos estatais 
devido à escassez de dinheiro privado, segundo reportagem do jornal londrino "Times". 
 
O governo e a Autoridade de Desenvolvimento Olímpico, que supervisionam as obras, "estão 
olhando a melhor forma de prosseguir nestas condições", disse Deighton. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


