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Faltam ainda sete anos para
os Jogos Olímpicos do Rio.
Mas, pelo menos no que diz
respeito ao marketing, a mara-
tona já começou. O comitê or-
ganizador se prepara para o
desafio de levantar pelo menos
US$ 1,8 bilhão em patrocínios
para cobrir parte dos custos
com os Jogos – que chegam a
US$ 15 bilhões, mas a maior
parte envolve grandes obras

bancadas pelo setor público.
“Antes, porém, de atrair patro-
cínios e parceiros para abran-
dar os custos operacionais, te-
mos de educar o mercado, por-
que há muito desconhecimen-
to sobre a realização do even-
to”, diz o matemático e empre-
sário Leonardo Gryner, dire-
tor de Marketing e Comunica-
ção do Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos.

Segundo ele, há, por exem-
plo, sérias restrições ao uso
dos símbolos dos Jogos em
ações de marketing. Tanto
que, para evitar confusão, o go-
verno instituiu em outubro o
“Ato Olímpico”, série de re-
gras que disciplinam o marke-
ting dos Jogos. Empresas de
publicidade e promoção terão
de redobrar seus cuidados na
elaboração de estratégias de
comunicação para seus clien-
tes. O marketing de guerrilha,
que se aproveita de referên-
cias sem autorização, pode aca-
bar mal. A seguir, os princi-
pais trechos da entrevista:

Qual a vantagem da realização
dos Jogos Olímpicos no Brasil pa-
ra os negócios?
Há uma visão distorcida do
marketing esportivo e do tipo
de resultado que traz, e será
uma boa oportunidade de de-
senvolvimento disso. Há dois
níveis de patrocínios: as cotas
globais, que é o COI (Comitê
Olímpico Internacional) quem
vende, e os patrocínios locais,
que ficam a cargo dos comitês
organizadores, que vamos ne-
gociar. Cada ciclo olímpico de
quatro anos tem duas etapas
de jogos: os de inverno e os de
verão. O nosso terá os de inver-
no em 2014, na Rússia, e os de
verão, aqui, em 2016. Será o ci-

clo do Bric (Brasil, Rússia, Chi-
na e Índia): vai acontecer em
países que estão no foco da
atenção do mundo pós-crise e
que podem aproveitar essa vi-
sibilidade global para se proje-
tarem. A China fez isso no Jo-
gos de Pequim. Mas, mais que
isso, podemos seguir modelos
de sucesso de uso desse patro-
cínio, como é o caso da GE, pa-
trocinadora global dos jogos
nos últimos dois ciclos. A com-
panhia sempre teve média his-
tórica de 30% de sucesso nas
concorrências que entra no
mundo. Depois dos jogos de Pe-
quim, a GE ganhou 60% das
concorrências em que entrou.

O que deve saber quem quer atre-
lar suamarcaaosJogosOlímpicos
do Rio 2016?

Há dois tipos de investimento:
os de longo prazo, que vão
além dos 17 dias de jogos e en-
volvem de construções de está-
dios a terminais aeroportuá-
rios e estações de metrô, e há
os que serão voltados para a or-
ganização dos jogos em si. O
comitê que coordeno vai cui-
dar só da segunda parte. Em
Sydney (2000), foi criado um
modelo para lidar com todas
essas necessidades que envol-
vem o gigantismo desse even-
to, modelo que depois foi aban-
donado em Atenas e Pequim,
mas retomado em Londres
(2012). Nós vamos seguir Lon-
dres. Lá eles criaram uma Au-
toridade Pública Olímpica
(APO), que adotamos e vai fi-
car responsável por todo o pla-
nejamento, monitoração e an-

damento das obras de infraes-
trutura e também pelo funcio-
namento do evento. Aqui, o go-
verno está formando um inédi-
to ‘consórcio interfederativo’ –
envolvendo os três níveis de po-
der público –, que terá autori-
dade para implantar serviços,
obras e projetos.

O mercado publicitário é capaz de
absorver o impacto do evento?
A receita dos jogos vem de pa-
trocínios, licenciamentos e in-
gressos. E vamos trabalhar pa-
ra fechar a conta. Quando fize-
mos nosso orçamento, ainda
na fase de candidatura, fize-
mos uma conta muito conser-
vadora, porque o COI e os elei-
tores tinham uma desconfian-
ça de que o Brasil não seria ca-
paz de lidar com as demandas
dos Jogos Olímpicos logo de-
pois de uma Copa do Mundo.
Eles achavam que o nosso mer-
cado publicitário não daria
conta. Achavam que iria faltar
receita. Tivemos de lembrar a
todo momento que somos o
sexto mercado publicitário no
mundo. E somos a nona econo-
mia do mundo. Temos folga e
capacidade para isso. Vamos
levantar os recursos necessá-
rios. Faremos isso indo atrás
de empresas e categorias que
ainda não estão nesse evento.

O comitê organizador já começou
a negociação dos patrocínios?
Estamos em fase de contato.
Só começaremos a negociar
efetivamente os projetos em
setembro de 2010, e nosso pa-
trocinador poderá utilizar as
vantagens do investimento
por seis anos, já a partir de
2011. Mais do que isso, há toda
uma rede de proteção para evi-
tar que pirataria e marketing

de emboscada aconteçam e
prejudiquem os patrocinado-
res. Todas as propriedades
passíveis de mídia estão sob
responsabilidade do comitê or-
ganizador, para evitar qual-
quer tipo de sobreposição de
ação de marketing. Exemplo:
toda a publicidade exterior no
Rio tem contrato com o comi-
tê. Há, assim, um conjunto de
medidas que protege nossos
patrocinadores. As empresas
devem ter cuidado, uma vez
que os contratos celebrados
para utilização de espaços pu-
blicitários em áreas como aero-
portos ou de interesse dos jo-
gos poderão ser suspensos me-
diante requerimento do comi-
tê organizador. Além do mais,
foi baixado um Ato Olímpico
que protege o uso de expres-
sões como Jogos Olímpicos,
Olimpíadas e Rio 2016. O pro-
grama é bem extenso. Não po-
de usar a logomarca que está
ainda sendo criada nem os
anéis que simbolizam os jogos.

Qual o destino das obras progra-
madas para os Jogos?
Lá fora, há um modelo de negó-
cio onde se constroem obras
que sejam rentáveis. Aqui,
nem sempre se partiu dessa
premissa. Nos EUA e na Euro-
pa, a decisão de se construir
um estádio esportivo vem
acompanhada de um plano de
negócios que implica até uma
consulta sobre a futura utiliza-
ção daquela arena pela comuni-
dade do seu entorno. E isso se
dá mesmo que seja um investi-
mento público que venha a ter
uma operação privada. ●
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