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De azarão no início da corri-
da, depois do fracasso na tenta-
tiva de sediar os Jogos Olímpicos 
de 2004, o Rio de Janeiro apa-
rece na reta final como favorito 
para a escolha da cidade-sede de 
2016. O Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) se reúne nesta 
sexta-feira, 2, em Copenhague, 
para assistir às apresentações 
finais de Chicago, Tóquio, Rio e 
Madri e abrir a votação final de 
seus 106 delegados. Se a progra-
mação oficial for cumprida sem 
atrasos, o presidente do COI, 
Jacques Rogge, anuncia a cidade 
vencedora às 13h30 (horário de 
Brasília, cinco horas atrás do 
fuso dinamarquês). 

Serão três rodadas de vo-
tação, sendo que os delegados 
de Estados Unidos, França, 
Brasil (João Havelange e Carlos 
Arthur Nuzman) e Japão só 
votam se suas cidades forem 
eliminadas da disputa. Única 
candidata a receber o conceito 

Rio na expectativa do sonho olímpico 
Cidade é a favorita para sediar os Jogos de 2016 em votação que o COI realiza nesta semana
Robert Galbraith

“Very High Quality” no relatório 
assinado pelos delegados, o Rio 
tem uma série de trunfos em 
relação às concorrentes. Além 
de a América do Sul nunca ter 
recebido uma Olimpíada, a falta 
de entusiasmo dos cidadãos de 
Chicago e Tóquio, somada às 
graves falhas na proposta espa-
nhola, contrasta com o dever de 
casa bem-feito pela candidatura 
carioca e o comprometimento 
do governo com o projeto, para 
o qual oferece garantias.

Apesar do otimismo oficial, 
o diretor de marketing do Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB), 
Leo nardo Gryner, pede cautela 
e lembra que o relatório oficial 
do COI está longe de ser uma 
garantia de vitória, pois deu aos 
concorrentes tempo e oportuni-
dade de ajustar suas propostas 
às demandas do COI. No en-
tanto, Gryner reconhece que o 
alinhamento entre os governos 
federal, estadual e municipal 

diferencia a candidatura carioca 
em relação às demais. 

Só os convênios com o gover-
no federal representaram R$ 56 
milhões de injeção na campanha, 
dos quais R$ 52 milhões já foram 
recebidos, conta Gryner, que 
anuncia a divulgação do relatório 
sobre os gastos no dia seguinte 
ao veredito do COI. Uma comi-
tiva oficial do governo brasileiro, 
com o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva à frente, junto com 
os ministros do Esporte, Orlando 
Silva, e do Turismo, Luiz Barreto, 
estará na Dinamarca para acom-
panhar a votação. A Espanha 
será representada pelo rei Juan 
Carlos. Já o presidente norte-
americano, Barack Obama, não 
havia confirmado presença até o 
fechamento desta edição.

Torcida unida
Orlando Silva declarou na se-

mana passada que essa diferença 
de atitude reforça o favoritismo 

brasileiro. Até o New York Times, 
em editorial, afirmou que “fazer 
do Rio sede olímpica é a tarefa 
mais fácil do mundo”, citando as 
belezas naturais da cidade. Em 
Chicago, um grupo de cidadãos 
contrários aos jogos na cidade 
colocou no ar um site de apoio 
ao Rio, em tom irônico.

O Bradesco, que patrocinou 
as últimas transmissões dos 
Jogos Olímpicos na TV Globo, 

montou um telão em Copacaba-
na em que exibirá mensagens e 
fotos enviadas pela população 
ao site www.presencario2016.
com.br ao longo desta sema-
na. No dia do anúncio, será 
transmitida ao vivo a cerimônia 
oficial do COI. As imagens serão 
projetadas na fachada do Hotel 
Meridién, na praia de Copaca-
bana, num painel com 2,6 mil 
metros quadrados.

Caso o Rio vença a disputa, 
o telão do Bradesco fará parte 
das comemorações programadas 
pela prefeitura com a Riotur. 
Caso a vitória não se confirme, 
tanto o telão quanto o hotsite 
exibirão um vídeo motivacional 
convidando todos a marcar 
presença na torcida pelo bom 
desempenho do Brasil na Olim-
píada. “Vamos agradecer todo o 
apoio que a candidatura obteve 
e que serviu para projetar a 
imagem da cidade mundo afora”, 
diz Gryner.

A Coca-Cola e a Fifa anun-
ciaram na semana passada, na 
sede da entidade esportiva, em 
Zurique, a maior ação global feita 
pela marca em associação com o 
futebol. Dessa forma foi descrita 
pela empresa a campanha que 
embala o tour mundial da Taça 
da Copa do Mundo, que deve du-
rar seis meses e passará por 86 
países, incluindo todas as nações 
africanas e o Brasil. 

A Coca-Cola encomendou uma 
ação integrada que envolve peças 
publicitárias, promoções, eventos 
e embalagens temáticas, dentre 
outras atividades. A ideia é levar 
torcedores a celebrar a paixão 
pelo futebol. Em 2006 foi realizado 
o primeiro tour mundial do troféu 
da Copa. Na ocasião, o troféu es-
teve em 29 países. Muito maior, 
o novo roteiro começou pela Áfri-
ca e terminará na África. 

A primeira nação visitada 
foi o Egito, para onde a taça foi 
conduzida na semana passada. A 

Coca-Cola e Fifa celebram o futebol
passagem do troféu contará com 
diversas atividades. Ingressos 
gratuitos serão distribuídos por 
meio de promoções. Uma equi-
pe de filmagem acompanhará o 
roteiro pela África, continente 
que receberá a próxima Copa, 
em 2010, a da África do Sul.

Por sinal, o embaixador da 
ação é uma celebridade africana. 
Roger Milla, ex-jogador da sele-
ção de Camarões, foi escolhido 
em função da temática da campa-
nha. Milla ficou conhecido mundo 
afora também pelas danças que 
fazia ao comemorar um gol du-
rante a Copa do Mundo da Itália, 
em 1990. Ele estrela um dos três 
comerciais da campanha, criada 
pela agência argentina Santo.

Além disso, um documentário 
de 60 minutos está sendo produ-
zido. Planejado para ser exibido 
durante a contagem regressiva 
para a Copa de 2010, ele contará 
histórias de comemorações de gol 
que ficaram famosas e relatará o 

que os jogadores estão preparando 
para celebrar cada tento anotado. 
Para marcar ainda mais esse espí-
rito de celebração e paixão — “que 
nenhum outro esporte consegue 
alcançar”, disse Muhtar Kent, 
chairman e CEO da Coca-Cola 
Company —, a ação conta com 
uma estratégia digital que integra 
o torcedor. Ele pode fazer uploads 
de vídeos com celebrações de gols. 
Os fãs também poderão votar na 
comemoração mais efusiva duran-
te a Copa de 2010. 

“A celebração tem de estar de 
acordo com o respeito e a discipli-
na (que o esporte exige). Sendo 
assim, ela pode ser premiada”, 
afirmou Joseph Blatter, presidente 
da Fifa. Kent disse que, como parte 
de um programa que a companhia 
dispõe (“Água para escolas”), a 
cada celebração com dança feita 
pelo goleador a companhia fará uma 
doação extra para ampliar o acesso 
de sul-africanos a água potável. 

Lena Castellón

Após dez anos sem investir 
no vôlei, a Nestlé anunciou seu 
retorno às quadras, por meio de 
uma parceria com a prefeitura de 
Osasco. A multinacional é a nova 
patrocinadora da equipe feminina 
da cidade, que passa a se chamar 
Sollys Osasco. O contrato é válido 
inicialmente para a temporada 
2009/2010, mas a expectativa é 
de que ele se prolongue. O patro-
cínio inclui exposição da marca 
Sollys em todos os uniformes 
(fornecidos pela Olympikus) e 
na área de jogo. 

“A Nestlé não entra em pro-
jetos de curto prazo”, diz Izael 
Sinem Jr., diretor de comuni-
cação e serviços de marketing 
da Nestlé Brasil. “Não é inte-
ressante para a cidade nem 
para o time ficar trocando de 
patrocinador. Espero que essa 
parceria seja duradoura”, pon-
tua Emídio de Souza, prefeito 
de Osasco. O aporte no time faz 
parte da verba de marketing de 
R$ 370 milhões da companhia 

Nestlé patrocina vôlei de Osasco

para este ano. 
A multinacional escolheu a 

marca Sollys — linha de produ-
tos à base de soja, há dois anos 
no mercado — por acreditar que 
seu posicionamento, baseado 
em nutrição, saúde e bem-estar, 
tem tudo a ver com o esporte. A 
estreia do novo uniforme será 
nesta quarta-feira, 30, na abertu-
ra do segundo turno do campeo-
nato paulista, na partida diante 
do Piracicaba (Apiv/Supricel/
Amhpla), em Osasco.

A primeira passagem da com-
panhia pelo vôlei feminino, entre 
1993 e 1999, foi vitoriosa. Com 
o nome de Leite Moça e Leites 
Nestlé, e sede em Sorocaba e, 
posteriormente, em Jundiaí (am-
bas no interior de São Paulo), a 
equipe ganhou as três primeiras 
edições da Superliga (94/95, 
95/96 e 96/97). Além disso, foi 
campeã mundial de clubes em 
1994 e tricampeã sul-americana 
(1996, 1997 e 1998).

Fernando Murad

Bradesco convida população 
carioca a torcer pela cidade
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