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Pouco antes das 14 horas da sexta-feira, assim que foi divulgada a escolha do Rio para sede 
das Olimpíadas de 2016, a agência Fields, de Brasília, tinha o seu pessoal a postos para 
reservar espaço para uma campanha de oportunidade nos 30 principais jornais do país.  
 
"Foi uma correria, porque normalmente às 14 horas é o prazo máximo que os jornais dão para 
a reserva do espaço do fim de semana, sendo que o material pode ser enviado até o final do 
dia", diz Fernando Lopes, vice-presidente de criação da Fields, que tem a conta do Ministério 
dos Esportes.  
 
A peça já estava pronta. A imagem de um nadador, com a mensagem "Braços abertos é o 
nosso cartão postal", compôs o anúncio veiculado nos principais jornais das capitais brasileiras.  
 
O investimento do Ministério dos Esportes na campanha de oportunidade foi de R$ 700 mil. 
Desde o final de 2008, a entidade injetou R$ 6 milhões na campanha da candidatura do Rio 
como sede das Olimpíadas.  
 
A agência está animada com a possibilidade de aumento dos investimentos. "Temos a conta do 
Comitê Olímpico Brasileiro", diz Lopes. 
 
Os fabricantes de material esportivo também se mostram confiantes nos resultados da eleição 
do Rio. "O Brasil está na moda e essa escolha só vai ajudar na internacionalização da marca 
Olympikus, que já é vendida em alguns países da América Latina", diz Pedro Bartelle, diretor 
de marketing da Vulcabras Azaleia, dona da marca. 
 
"Queremos patrocinar mais atletas e criar um relacionamento mais próximo com os novos 
esportistas, que em 2016 serão os candidatos às medalhas", adianta Bartelle. 
 
Este ano, a Vulcabras Azaleia passou a patrocinar o Flamengo e acaba de anunciar um 
investimento de R$ 81,8 milhões na transmissão da Copa do Mundo de 2010, pela Rede Globo. 
"Foi o maior patrocínio já bancado por uma empresa de calçados no Brasil", diz o executivo, 
que na tarde de sexta-feira estava na agência que tem a conta da Olympikus, a DCS, de Porto 
Alegre (RS), detalhando a estratégia de comunicação da marca para o primeiro semestre de 
2010, às vésperas da Copa do Mundo da África do Sul. 
 
"Ainda é cedo para dizer o que vamos fazer envolvendo as Olimpíadas do Rio, mas o evento 
certamente será a principal plataforma de comunicação da marca", diz Bartelle.  
 
Desde 1999, a marca patrocina o Comitê Olímpico Brasileiro. Em Copenhague, as roupas 
usadas pelos atletas brasileiros eram da Olympikus. "Mandamos algumas camisas com a 
mensagem 'Nós já sabíamos'", diz Bartelle. 
 
Copa do Mundo e Olimpíadas são pontos centrais da estratégia de negócios da Nike, ressalta o 
diretor de marketing da empresa, Tiago Pinto.  
 
Em Madri, Tóquio, Chicago e no Brasil, as filiais da multinacional americana estavam 
trabalhando em ideias para a virtual escolha das respectivas cidades como sede das 
Olimpíadas. Por aqui, cerca de 30 pessoas estavam envolvidas.  
 
"Nesse momento, estamos conversando globalmente para aproveitar boas ideias de outras 
cidades que possam ser aplicadas aqui', diz o executivo.  
 
Na Rede Globo, alguns grandes anunciantes, como o Bradesco, pediram para alterar, ainda na 
noite de sexta-feira, filmes de campanhas que estavam indo ao ar no fim de semana, para 
inserir peças alusivas ao Rio 2016. 
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