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Depois da realização dos Jogos Panamericanos, em 2007, e da escolha para sediar uma Copa 
do Mundo de Futebol, em 2014, o Brasil se candidata a receber as Olimpíadas de 2016. Será 
uma disputa difícil que a cidade do Rio de Janeiro terá, frente às demais postulantes Chicago, 
Madri e Tóquio. No meio da crise econômica, há aqueles que questionam, não somente o 
investimento necessário para sediar um evento desse porte, mas o próprio custo da 
candidatura em si. 
 
A conquista do voto de cada um dos 106 membros do Comitê Olímpico Internacional depende 
de uma bem estruturada campanha que envolve dossiês, participação em eventos 
internacionais, lobby, recepção e múltiplos encontros com os decisores. E isso não custa 
pouco. Estima-se que a candidatura do Rio já tenha consumido até o momento perto de R$ 
80 milhões. E isso é apenas o começo. 
 
Só para se ter uma ideia do tamanho da empreitada, a China investiu perto de astronômicos 
US$ 43 bilhões para se preparar para as Olimpíadas. Por outro lado, de acordo com o COB 
Comitê Olímpico Brasileiro, as receitas diretas das Olimpíadas chegam a US$ 1 bilhão. Desse 
total, um pouco mais de US$ 600 milhões viriam do marketing, outros US$ 50 milhões, da 
venda de produtos licenciados e mais de US$ 350 milhões da venda de ingressos. 
 
Mas, é claro, é preciso levar em conta todo o montante de recursos advindo do turismo e 
demais atividades econômicas que gravitam em torno de um evento dessa magnitude. 
 
A conta nunca vai bater, mas é inquestionável o legado tangível e intangível das Olimpíadas. 
São centenas de obras de infraestrutura catalisadas pelas necessidades do evento e milhares 
de pessoas qualificadas para a organização e para receber os turistas do mundo inteiro. Sem 
contar a elevação de imagem do país. 
 
As Olimpíadas são o evento de maior cobertura de transmissão do mundo, representando 
assim uma vitrine sem igual para os países que as sediam. Quanto custaria uma campanha 
de “venda” do Brasil com uma abrangência mundial? Incalculável! 
 
Junto com as atividades culturais e de entretenimento, o esporte destaca-se como um dos 
mais poderosos meios, não só na capacidade de atração de público, mas também na 
possibilidade de associação de imagem com marcas dos mais diferentes segmentos. Um dos 
principais trunfos do esporte é sua multiplicidade de modalidades, o que facilita a adequação 
a praticamente todos os segmentos de público. 
 
Há os esportes mais sofisticados (golfe, pólo, náuticos etc) e os populares (o imbatível 
futebol, por exemplo). Há os vinculados aos limites da capacidade física e aqueles que testam 
mais a habilidade de atletas (esportes a motor e hipismo, por exemplo). Há ainda os 
aquáticos e os praticados em ambientes hostis (os ralis, por exemplo). 
 
A segmentação ainda pode se dar por faixa etária (jovens ou seniores) ou por sexo (o futebol 
feminino brasileiro vive um grande momento). A flexibilidade de abrangência geográfica é 
outra vantagem: é possível realizar um evento restrito a um bairro ou às instalações de uma 
única empresa ou um megacampeonato de repercussão mundial como Olimpíadas, Copa do 
Mundo de Futebol ou Fórmula 1. Suas características emprestam atributos altamente 
desejados por marcas dos mais diferentes segmentos. 
 
Por intermédio do esporte, empresas e produtos podem absorver atributos de alto valor, tais 
como: força, potência, superação, rapidez, harmonia, paixão, vibração, habilidade, 
excelência, vitória, “raça”, leveza, beleza, plasticidade, flexibilidade, juventude, 
congraçamento, comemoração etc. E as possibilidades de associação são igualmente 
múltiplas. 
 



Ela pode se dar através do patrocínio de um atleta ou uma equipe; do patrocínio de um 
evento ou campeonato; da visibilidade de marcas em painéis, pódios, veículos; da criação de 
um evento proprietário (ou pela aquisição de naming rights); do patrocínio de transmissão 
dos eventos pela mídia e de muitas outras formas. 
 
Não é à toa que o investimento em torno do esporte vem crescendo sistematicamente em 
todo o mundo. A crise mostra sua cara em algumas modalidades na Fórmula 1, por exemplo, 
mas os números ainda são impressionantes. Estima-se que os recursos circulantes em torno 
do esporte nos EUA superem US$ 250 bi ao ano. Aqui no Brasil, não há números conclusivos, 
mas o momentum Copa do Mundo deverá ser um poderoso anabolizante do investimento no 
esporte nos próximos anos. 
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