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Depois de um longo período 
de disputa, o Rio de Janeiro 
foi confirmado como palco dos 
Jogos Olímpicos de 2016. A 
capital fluminense foi anuncia-
da vencedora em cerimônia na 
sexta-feira, 2, em Copenhague, 
em um evento transmitido mun-
dialmente.

Como salientado no discurso 
do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva aos delegados do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), 
era a hora de o País e a América 
do Sul terem a oportunidade de 
sediar os Jogos, levando-se em 
conta o sucesso e as conquistas 
econômicas obtidas pela nação 
nos últimos anos.

Essa oportunidade, além de 
incrementar negócios Brasil afo-
ra, valoriza a aposta que as TVs 
Globo, Record e Bandeirantes 
fizeram no evento, antes mesmo 
que a sede fosse defi-
nida pelo COI. Juntas, 
elas pagaram US$ 150 
milhões pelos direitos 
de transmissão da edi-
ção do evento espor-
tivo que acontecerá 
dentro de sete anos. 

Os valores pagos 
pelas emissoras cha-
maram a atenção do 
mercado pelo fato de a 
Record ter desembolsa-
do US$ 60 milhões pela 
transmissão exclusiva 
dos Jogos de 2012 — o 
equivalente a apenas 
40% do montante in-
vestido na edição de 
2016. O negócio foi interpretado 
como forte indício de que o COI 
entregaria os Jogos ao Rio, já que 
nunca antes um pool de emissoras 
havia comprado os direitos.

Marcelo Campos Pinto, da 
Globo Esportes, empresa da TV 
Globo que negocia a compra 
dos direitos de transmissão, não 
fala em cifras nem em qualquer 
garantia que pudesse ter sido 
oferecida pelo COI nas nego-
ciações. Segundo ele, o comitê 
procurou as emissoras e comuni-
cou que pretendia fazer a venda 
dos direitos de transmissão das 
Olimpíadas de 2014 (inverno) 
e 2016 antes da decisão sobre a 
cidade. “Nós nos vimos diante de 

Olimpíada

Confirmação de Rio 2016 
valoriza aposta de TVs

um enorme desafio. É evidente 
que a Globo não poderia ficar de 
fora. Por outro lado, tínhamos 
de apresentar uma proposta que 
fosse criativa o suficiente para 
assegurar a compra dos direitos 
sem ser, ao mesmo tempo, irres-
ponsável — ou seja, que levasse 
em conta a perspectiva de uma 
eventual derrota da candidatura 
do Rio”, afirma. 

Campos Pinto esteve em 
Copenhague acompanhando 
o resultado com a comitiva 
brasileira. “Compramos os 
direitos por um preço que não 
considerava a vitória do Rio”, 
disse. Segundo o executivo, 
agora, após a confirmação, 
abrem-se novas e promissoras 
perspectivas de receitas. 

Marcelo Meira, vice-presi-
dente da Band, também afirma 
que a compra antecipada dos 

direitos para 2016 foi uma aposta 
baseada na confiança no projeto 
brasileiro. “A Band se envolveu 
apoiando a candidatura e desde 
agora passamos a acompanhar o 
trabalho de preparação dos atle-
tas. O Brasil vai sediar a Copa e 
demonstrou vigor ao atravessar a 
crise. O que mais poderíamos es-
perar para o final de 2009?” O in-
teresse do mercado publicitário, 
de acordo com ele, foi imediato: 
“Recebemos um pedido de opção 
de compra da primeira cota três 
minutos depois do anúncio”. 

Jornais
O Lance programou para 

a edição do sábado, 3 (um 

dia depois do anúncio), uma 
tiragem de 200 mil exemplares 
em todo o País trazendo o su-
plemento Caderno da Vitória, 
com a cobertura da decisão do 
COI; no Rio de Janeiro, uma 
tiragem de 150 mil exempla-
res do mesmo foi distribuída 
gratuitamente.

Walter de Mattos Júnior, 
presidente do Grupo Lance, diz 
que o País viverá um ciclo de 
prosperidade nos próximos sete 
anos, período em que a empresa 
criará diversos projetos. Mattos 
Júnior fez parte de um grupo de 
empresários responsável pelo 
primeiro aporte privado na cam-
panha brasileira do Rio 2016, no 
valor de R$ 6 milhões, em dois 
lotes de R$ 3 milhões.

Os diários cariocas também 
se beneficiaram do clima de 
expectativa que antecedeu o 

anúncio do COI. O jornal O 
Globo, principal publicação da 
Infoglobo, planejou para o dia 
seguinte da vitória um caderno 
especial com 36 páginas. Se-
gundo Mário Rigon, diretor de 
mercado anunciante da Infoglo-
bo, além dos diversos anúncios 
de torcida durante a semana, 
mais de 50 anúncios foram re-
servados para o fim de semana 
com empresas parabenizando a 
cidade. Paulo Fraga, diretor co-
mercial do Grupo O Dia, afirma 
que as publicações O Dia e Meia 
Hora também tiveram grande 
número de anúncios seguindo 
a mesma linha. 

Robert Galbraith

Uma campanha “sfrontata”, 
que, em italiano, quer dizer 
atrevida. Foi assim que a Fiat 
anunciou a estratégia de comu-
nicação do novo Fiat 500, uma 
versão modernizada do clássico 
carrinho lançado em 1957 e re-
lançado há dois anos na Europa. 
O Cinquecento, que desembar-
ca no mercado brasileiro com 
preços a partir de R$ 62.870, 
chega com a tarefa de apresentar 
um novo conceito da empresa, 
mais inovadora, ecologicamente 
“friendly” e adaptada aos dias 
atuais. 

O Brasil é o único mercado a 
ganhar uma campanha própria. 
Nas nações onde o compacto 
retrô é vendido, foi utilizada 
a ação italiana. “O material da 
Itália é bom, mas é frio. Preci-
sávamos de um ‘approach’ mais 
emocional para mostrar esse 
novo caminho da Fiat”, destaca 
Ruy Lindenberg, vice-presidente 
de criação da Leo Burnett, que 
assina o filme de apresentação 
do modelo no País.

O comercial “Novos tempos”, 
nas versões de 30 e 60 segundos, 
além de vinhetas, entra no ar no 
sábado, 10, e traz o Cinquecento 
criado em animação 3D (a base 
matemática veio do centro de 
estilo da montadora) passeando 
em um mundo futurista, cheio 
de humor e simpatia. A trilha 
sonora aposta no clássico dos 
Beatles Ob-la-di Ob-la-da. O slo-
gan “Fiat500. O carro do nosso 
tempo” encerra o filme. 

A parte digital da campanha, 
desenvolvida pela AgênciaClick, 
aposta em um hotsite do produto 
onde será possível montar o car-
ro em 3D. “É a primeira vez que 
um site oferece a possibilidade 
de ver as peças separadamente, 
juntá-las e girar o carro”, diz João 
Ciaco, diretor de publicidade e 
marketing de relacionamento 
da Fiat, que não informa o valor 
investido na divulgação do novo 
produto. Outro foco da ação está 
nas redes sociais: através de um 
ID digital criado no site do Cin-
quecento, o internauta poderá 
concentrar todas as atividades 
de redes sociais, como Twitter e 
Flickr, em um endereço único. 

Aplicativo para iPhone, clu-
be de relacionamento L’Unico 
e anúncios em mídia impressa, 

Campanha

Fiat 500 chega ao Brasil e 
ganha filme com visual 3D

entre outras ações, também fa-
zem parte da campanha. A The 
Marketing Store é responsável 
pelas ações de ativação e em 
ponto-de-venda, com criação 
de espaços exclusivos nas 150 
concessionárias que venderão 
o modelo. A Sunset cuidará do 
marketing de relacionamento. 
“Entre 10 e 15 mil pessoas — as 
que estão dentro do perfil de 
público deste modelo (publici-
tários, designers, arquitetos e 
pessoas da moda) — irão rece-
ber um livro de design do carro. 
Vamos também ter conteúdos 
e eventos exclusivos para este 
público”, destaca Guto Cappio, 
presidente da Sunset.

Andrea Martins 

• Na matéria “Pioneirismo na Mídia”, publica-
da à página 42 da edição no 1.378 (de 28 de 
setembro), a campanha de Omo que ilustra o 
texto é da Lowe, e não da Neogama/BBH, como 
foi incorretamente identificada.

Correções

Site de O Globo comemorou a vitória. O jornal programou  
caderno especial com 36 páginas para o dia seguinte ao anúncio

Comercial criado pela Leo Burnett conta 
com animação em estilo futurista
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