
Comitê protege Rio 2016 

Gryner: manter e preservar a marca olímpica 

por Teresa Levin 

á está em desenvolvimento o 
projeto comercial dos jogos 

olímpicos do Rio de Janeiro. Os 
documentos que regem o projeto 
estão sendo elaborados e serão 
apresentados em setembro. En
tre as preocupações do Comitê 
Organizador dos Jogos Rio 2016 
está a prevenção do marketing de 
emboscada. Por isso, o programa 
incluirá ações de marketing con
juntas envolvendo o COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro), CPB (Comi-

. tê Paraolímpico Brasileiro) e a 
cidade sede. "Manter e preservar 
à marca olímpica exige cuidados 
especiais. 0 programa domésti
co de patrocínio será divulgado 
a partir de setembro e envolverá 
ações que começam em iQ de ja
neiro de 2011 e seguem até 2016", 
informou Leonardo Gryner, dire
tor de marketing e comunicação 
do comitê organizador das Olim
píadas do Rio Janeiro. 

O programa envolverá quatro 
seções: obrigatoriedade e direitos, 
direitos de patrocinadores globais, 
plano comercial do Rio e estrutu
ra de marketing. As informações 
foram apresentadas durante o IV 
Fórum Internacional ABA Rio de 
Marketing Esportivo. 

Após a conclusão do projeto 
comercial, a abordagem junto ao 
mercado será feita por categorias, 
sempre respeitando os direitos 
de exclusividade dos patrocina
dores. "É um programa blindado 
quanto a concorrentes. Ele garan
te a exclusividade no segmento", 
explicou. Com isso, a Coca-Cola, 
por exemplo, que é patrocinadora 
global dos jogos desde 1928, tem 
a exclusividade no segmento de 
bebidas não alcoólicas. Da mesma 
forma, Visa, Athos Origin, Sam
sung, Panasonic e Omega tam
bém têm contratos com cláusulas 
específicas para seus mercados. 

Gryner explicou que, por isso, 
eventos paralelos, como o Reve-

zamento da Tocha Olímpica, 
não podem ter patrocinadores 
concorrentes dos patrocinadores 
globais. 

Entre as propostas comer
ciais que serão dis; jnibiliza-
das para o mercado estão op
ções para patrocínio domésti
co, apoiadores, fornecedores, 
licenciamento, concessionárias 
(comida, bebida etc) e a parce
ria na venda de ingressos. 

O diretor de marketing e co
municação do Comitê Rio 2016 
também esclareceu que os di
reitos de patrocínio locais serão 
negociados diretamente com o 
COB, enquanto os direitos in
ternacionais ficam por- conta do 
COI. "Mas o COI só aceita con
versar com possíveis patrocina
dores se eles já tiverem contrato 
com o Comitê Organizador dos 
Jogos Rio 2016. Só assim um 
anunciante se qualifica para o 
patrocínio internacional". Gry
ner esclareceu ainda que os di
reitos de transmissão são nego

ciados com o COI. Já os dos jogos 
paraolímpicos estão a cargo do 
COB. 

VALORIZAÇÃO 
/ rigor do COI na preservação 
dos patrocinadores das Olimpí
adas tem sentido. Afinal, infor
mou Gryner, a marca olímpica é 
a mais valiosa do mundo. Ações 
como a proibição da exibição de 
marcas nas instalações esporti
vas, nos uniformes das delega
ções ou em qualquer outro lugar 
são obrigatórias. "Pesquisas já 
mostraram que os jogos são va
liosos, pois não têm um nível de 
comercialização como o visto em 
outros esportes", disse. 

Durante o fórum da ABA, 
Gryner também comentou a 
concorrência que definirá a 
agência que desenvolverá a mar
ca dos jogos do Rio. O número 
de agências que se inscreveram 
na disputa surpreendeu o Comi
tê Organizador das Olimpíadas 
do Rio de Janeiro. No total foram 

139 inscritos no processo que de
finirá cinco ou seis finalistas em 
junho. As concorrentes deverão 
participar da apresentação do 
briefing nesta terça-feira (11), no 
Rio de Janeiro. 

Cinco ou seis finalistas serão 
definidas em junho, sendo que, 
a partir daí, cada uma receberá 
uma verba de R$ 10 mil para 
desenvolver a logomarca. A ven
cedora será gratificada com R$ 
40 mil. Gryner informou ainda 
que as propostas das finalistas 
deverão ser entregues no dia 5 
de agosto e a comissão julgado
ra definirá a vencedora nos dias 
10 e 11 do mesmo mês. Se uma 
empresa for apontada vitoriosa, 
sua proposta seguirá sem que 
ela seja informada para avalia
ção do COI. Caso concorde com 
a escolha, a agência será comuni
cada e a marca apresentada em 
dezembro. A partir daí, a vence
dora receberá uma verba de R$ 
780 mil para que desenvolva em 
seis meses o escopo do trabalho. 
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