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Uma infinidade de comerciais e anúncios, entre outros formatos, pipocou na mídia após a 
definição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.  
 
A Olympikus, marca esportiva patrocinadora oficial do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) desde 
1999, colocou na rua a ação “Eu já sabia” apenas cinco minutos após a confirmação da vitória 
carioca. A iniciativa, criada pelas agências DCS e Boca, contou ainda com um anúncio na 
última edição da revista Veja e filme de 30 segundos na Rede Globo, estrelado por Giba e que 
vai ao ar na noite de quarta-feira (7), no intervalo do futebol.  
 
A Coca-Cola também parabenizou o Rio de Janeiro com uma peça adaptada para o Brasil pela 
Ogilvy e veiculada na edição do sábado (3) no jornal O Globo.  
 
O Bradesco – anunciante que promoveu a ação publicitária com foco nas Olimpíadas na orla 
carioca, ocupando um espaço de 2,6 mil metros quadrados na fachada do antigo hotel 
Meridién – estendeu a iniciativa para as ruas. A ação, criada pela Ínsula – braço da 
Neogama/BBH – reforçou o conceito “Presença” e ainda chamou o torcedor brasileiro ao 
engajamento, participando com o envio de fotos que foram projetadas no painel gigante na 
fachada do hotel carioca.  
 
A Neogama/BBH também criou anúncio de oportunidade para a TIM. 
 
O CCRJ (Clube de Criação do Rio de Janeiro) homenageou a cidade maravilhosa com o anúncio 
“Yes We Créu”, criado pela F/Nazca S&S, que brinca com o slogan adotado por Barack Obama 
em sua campanha, “Yes, We Can”. “O anúncio é a cara da criação e a cara do Rio. E parabéns 
a todos!”, disse Gustavo Bastos, diretor do CCRJ e diretor de criação da 11|21. A direção de 
criação do anúncio é de Fabio Fernandes e Carlos di Célio, com criação de Alessandra Sadock e 
Rafael Genu. 
 
A F/Nazca S&S também criou anúncios de oportunidade para festejar a escolha do Rio para 
Petrobras, Claro, O Globo e Nike. A Neogama/BBH criou para TIM e Bradesco 
 
A SHV Gás Brasil empresa que reúne a Supergasbrás e a Minasgás – também comemorou a 
escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O anúncio, assinado pela Local 
(agência do Grupo 3+) traz Juliana e Larissa, tetracampeãs do circuito mundial de vôlei de 
praia com a assinatura “Esta dupla tem dois motivos para comemorar: o tetra do vôlei de praia 
e a vitória do Rio”. A peça será veiculada nos cadernos especiais da Veja e do jornal O Globo.  
 
A direção de criação é de Álvaro Rodrigues e Luís Salvestroni, com criação de Leandro Bechara 
e Leonardo Valpassos.  
 
No último fim de semana, a Eletrobrás também veiculou um anúncio na revista Veja e nos 
jornais O Globo, Extra e O Dia, parabenizando o Rio de Janeiro. Criada pela Agência 3, a peça 
traz um jogador de basquete – a Eletrobrás é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de 
Basquete – segurando um cartaz com os dizeres: “Bem-vindo ao Rio de Janeiro”. A direção de 
criação do anúncio é de Álvaro Rodrigues e Luís Salvestroni, criação de Durval Filho e Rodrigo 
Gal, com fotografia do ArtLuz Studio.  
 
Aproveitando a campanha Mania Veja, a revista semanal da Editora Abril se antecipou à 
votação do COI e publicou na semana passada (1º), nos jornais O Globo, O Estado de Minas e 
O Estado de S. Paulo, um anúncio com a assinatura “Seja Rio 2016”, criação da AlmapBBDO.  
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