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Com quase dois terços dos votos dos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), em 
um placar de 66 contra 32, o Rio de Janeiro venceu a disputa contra Madri e será a primeira 
sede dos jogos olímpicos na América do Sul.. As duas cidades foram finalistas em uma 
“competição” da qual também participaram Chicago e Tóquio, na etapa final que definiu a sede 
das Olimpíadas de 2016. A campanha brasileira, marcada pela emoção e por imagens 
belíssimas, com um filme dirigido por Fernando Meirelles, arrebatou os membros do COI. O 
time de peso que foi defender a candidatura brasileira incluiu o presidente Luis Inácio Lula da 
Silva, o governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes em uma parceria política 
que ainda não tinha sido vista em outras tentativas brasileiras de sediar os jogos. O grupo 
contou ainda com personalidades como Pelé e Paulo Coelho, além de atletas como Guga e 
Cesar Cielo, entre outros representantes que estiveram em Copenhagen, na Dinamarca, 
entrando em campo na campanha vitoriosa para sediar as Olimpíadas. 
 
A expectativa é de que o maior evento esportivo mundial seja um divisor de águas para a 
cidade do Rio de Janeiro, assim como foi para Barcelona, em 1992, cidade que recebia 2 
milhões de turistas em 1990 e passou a atrair simplesmente 3 milhões ao ano em 2000, 
tornando-se o principal destino espanhol e um dos mais badalados da Europa. A realização dos 
jogos olímpicos marcará uma série de investimentos no País, que vão de infraestrutura à rede 
hoteleira passando pela rede de serviços, e criará, sem dúvida, uma oportunidade única para 
agências e anunciantes. Os jogos também serão uma divulgação excepcional do Brasil em todo 
o mundo. Vale lembrar que o País já virá de um momento especial, com a realização da Copa 
do Mundo dois anos antes, em 2014.  
 
No caso das Olimpíadas, o projeto apresentado ao COI envolve um investimento de quase US$ 
14 bilhões na cidade, cerca de R$ 25 bilhões, valor que corresponde à soma do que seria 
investido pelas três outras concorrentes. Os gastos serão divididos entre os governos federal, 
estadual e municipal e a iniciativa privada. A maior parte desta verba será investida em 
infraestrutura. Madri, que foi a concorrente final do Rio, investiria US$ 6,13 bilhões nos jogos, 
sendo que ela já tinha quase 80% das obras concluídas. Mas nem isso foi decisivo para que a 
cidade fosse escolhida, o que fez com que ela perdesse pela terceira vez a disputa para sediar 
os jogos. Já o Brasil participava pela quarta vez, sem nunca ter conseguido chegar sequer na 
etapa final da disputa no COI.  
 



A escolha do Rio como sede dos jogos olímpicos também configura uma vitória política, das 
instâncias federal, estadual e municipal, que trabalharam unidas para o resultado vitorioso, em 
uma ação conjunta que envolveu mais de 500 pessoas. Vitória na política e sem dúvida nos 
negócios. José Estevão Cocco, presidente da J.Cocco e membro da Academia Brasileira de 
Marketing, aponta que a escolha do Rio como cidade sede dos jogos e a realização da Copa do 
Mundo no Brasil apenas dois anos antes, coroam um novo momento para o esporte no País e, 
consequentemente, para o marketing esportivo. “Cria-se um mercado bastante grande de 
patrocínios aos atletas etc. Haverá uma movimentação enorme de recursos também em 
construção, em equipamentos, treinamento de esportistas e na divulgação do Brasil no 
exterior. O turismo vai ganhar muito. De forma geral, é um amplo leque de oportunidades de 
negócios e atividades que se abre”, fala. Ele lembra também que haverá treinamento de 
pessoal, com formação de profissionais. “E vamos ter ações além do simples patrocínio. Vamos 
ver o desenvolvimento de produtos, inerente ou não à Copa e às Olimpíadas. O marketing 
esportivo chegará a outro patamar, após a realização do Pan, da Copa e com as Olimpíadas no 
Rio.. Teremos um crescimento que vai elevar a indústria do esporte no Brasil”, diz. Para ele, a 
escolha do Rio como sede olímpica é um fato que mostra que o Brasil está com a bola toda. 
“Vamos ter investimentos internacionais aqui e as Olimpíadas vão assegurar a permanência 
desses investimentos”, avalia. Cocco aponta que esta vitória é uma grande coroação para o 
País. “Teremos uma década excepcional para o esporte no Brasil, com um crescimento 
contínuo”, conclui. 
 

 
 
Repercussão 
 
“Acredito que o benefício mais importante é que o fato atrairá ainda mais a atenção do mundo 
para o Brasil. E as empresas multinacionais que porventura ainda não estejam atuando no 
País, terão mais uma razão para considerar a entrada no Brasil. E as que já estão, poderão 
aumentar as suas atuações.” Dalton Pastore, presidente do Conselho Superior da Abap 
(Associação Brasileira de Agências de Publicidade) 
 
“É uma grande notícia para o mercado de comunicação, mas também para todo o País. Antes 
de tudo é um evento que trará muitos benefícios ao Brasil. Manifestamos uma grande alegria. 
Agora é trabalhar. O Rio já teve a experiência do Pan e, em 2016, já terá passado também 
pela Copa de 2014. Com certeza, com trabalho será um grande evento para todos.” Ricardo 
Pedreira, diretor executivo da ANJ (Associação Nacional dos Jornais) 
 
“Acho que a escolha, sem dúvida, irá gerar uma série de oportunidades de negócios para o 
Brasil, além de revelar a importante visibilidade de nossa região. Nosso País vai sediar dois dos 
maiores eventos esportivos do mundo, Copa do Mundo, em 2014, e agora as Olimpíadas em 
2016. Obviamente isso refletirá um clima de bastante otimismo ao negócio da propaganda.” 
Paulo Gregoraci, vice-presidente do Grupo de Mídia e presidente da W/ 
 
“Essa conquista é extremamente  importante, além da Copa do Mundo, em 2014, um evento 
que tem tudo a ver com o País e que atinge todas as classes sociais. Acredito que a Copa seja 
o primeiro estágio desse processo. E isso se torna uma boa vitrine para o Brasil. E, 
evidentemente, proporcionará maiores recursos ao mercado de comunicação.” Ruy 
Lindenberg, vice-presidente de criação da Leo Burnett 
 
“O fato promove grande otimismo no País, além de proporcionar a criação de milhares de 
novos empregos, e o incentivo a áreas importantes como o turismo, por exemplo. Além do 
mais, o aporte de dinheiro que vem de fora é alto e gera muita publicidade.” Paulo Giovanni, 
sócio-diretor da Mix Brand Experience 
 
“A escolha do Rio muda o eixo da comunicação de marca. Não tem uma marca que não esteja 
repensando sua estratégia, principalmente as ligadas ao esporte e com o orgulho do Brasil. 
Não tem uma marca que não esteja pensando em uma maneira de fazer algum tipo de ligação 
com os dois eventos, a Copa e as Olimpíadas. E novos players estão chegando. Para a 
comunicação será ótimo. Nesse momento, estamos fechando cotas de patrocínio para 2016 e 



estamos em 2009. A gente começa a se preparar para receber o mundo todo.” Alcir Leite, 
vice-presidente executivo da DM9DDB 
 
“A escolha do Rio como cidade-sede das Olimpíadas significa estarmos inseridos em níveis 
acima do patamar latino-americano e, se isso acontece, na percepção macro do País, também 
será percebido do ponto do marketing e da comunicação em geral, especificamente  do 
marketing direto, que já goza de excelente reputação. É um crescimento exponencial de nossa 
imagem que será muito benéfico por décadas, desde que o Brasil entregue o que prometeu  
em sua apresentação para o Comitê Olímpico.” Efraim Kapulski, presidente da 
Abemd(Associação Brasileira de Marketing Direto). 
 
“A conquista representa que saímos do complexo de terceiro mundo. Somos o primeiro País da 
América do Sul a sediar as Olimpíadas. Isso representará grandes oportunidades e benefícios 
econômico, social, cultural e esportivo, auxiliando na ‘venda’ da imagem do País no exterior.” 
João Henrique Areia, professor do MBA de gestão e marketing esportivo da Trevisan Escola de 
Negócios  
 
“O Bradesco parabeniza o Rio de Janeiro e o Brasil. Eu sou de uma geração de brasileiros que 
vivenciou o preconceito de que o futuro nunca chegaria por aqui. Rasgamos essa crença tola. A 
vitória do Rio significa muito para todos os brasileiros e o Bradesco abraçou essa causa desde 
o seu nascedouro. A partir de agora, temos orgulho de pertencer ao mundo, com um projeto 
claro e definido de futuro. O Brasil será um País diferente em 2016, com mais empregos, 
investimentos e muita autoestima, o maior dos ativos de um povo. É uma conquista histórica, 
que merece justa comemoração.” Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Bradesco  
 
“É uma operação difícil, que implica em grandes responsabilidades, que devem ser encaradas 
com a cabeça do Brasil novo. É a chance do País mostrar que não é só um factoide ou um 
emergente e de solidificar os aspectos de cidadania, organização e espírito olímpico, além de 
também ter um timing e uma responsabilidade olímpica. E a parte óbvia é que é uma 
oportunidade fantástica. As marcas que souberem se envolver nesse tema colherão os efeitos 
dessa fama. Passando a fase do parabéns, será um momento muito bom para a comunicação.”  
Alexandre Gama, presidente e diretor geral de criação e de planejamento da Neogama/BBH 
 
“É a primeira vez que a América do Sul sedia as Olimpíadas, por isso eu acredito que não 
mobilizará só o Brasil. A comunicação vai decolar com tudo. Quando a gente olha o marketing 
promocional tem a amplitude do que será. Imagina o que é o antes, o durante e o depois das 
Olimpíadas com todos os eventos, com as marcas que não costumam anunciar e agora entram 
nesse escopo do esporte. Será um grande movimento em torno desse espetáculo! Vamos ter 
desenvolvimento grande em todos os setores. Temos muita responsabilidade daqui para 
frente. A gente ainda não tem noção do tamanho da verba que vem, mas temos que agradecer 
a oportunidade.” Elza Tsumori, presidente da Ampro (Associação de Marketing Promocional) 
 
“Acho que a conquista não pode ser vista como um evento isolado. Há também a Copa do 
Mundo, em 2014, que dará sequência a um período de grandes oportunidades para o Brasil e 
que ficarão ‘ad eternum’ no País. O cenário de estabilidade econômica no Brasil, por exemplo, 
também tem tudo a ver com a decisão do COI. Com a conquista, os desenvolvimentos social e 
do esporte impactarão diretamente o negócio da propaganda. Neste sentido, clientes da Y&R, 
como Casas Bahia, Bradesco e Vivo, por exemplo, têm forte apoio ao esporte. O momento é de 
grande felicidade para todos os setores do País.” Marcos Quintella, diretor geral e coo da Y&R 
 
Propmark, São Paulo, 5 out. 2009, p. 23.  


