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Uma imagem que deve alcançar cidadãos de pelo menos 220 países. Estará ligada à marca 
não comercial mais valiosa do mundo. Será vista por bilhões de pessoas naquele que é 
considerado o maior evento do mundo, indo além de uma série de competições esportivas. Por 
estes e outros motivos, os participantes da concorrência que definirá a agência de publicidade 
ou design que será responsável pelo programa da marca dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 
tiveram um dia de imersão na história, importância e força das Olimpíadas, com participação 
de representantes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, do Comitê Olímpico 
Internacional e das três esferas de poder, federal, estadual e municipal. O encontro aconteceu 
na última terça-feira (11), no Rio de Janeiro. 
 
A preocupação com o símbolo procede. A partir da logomarca principal será feita a arquitetura 
das marcas derivadas, como design de medalhas, tochas e marca dos programas olímpicos; e 
suas aplicações em produtos de diversas categorias, como vestuário. Trata-se de um mercado 
que vai movimentar cerca de R$ 1 bilhão na economia brasileira. “Temos que vender o evento 
como produto. Por isso, pedimos, além da marca, mais exemplos de produtos, home page e 
decoração para as ruas e estádios. Precisamos dos desdobramentos da identidade visual que 
sustentam a comunicação”, explicou Beth Lula, gerente de construção e gestão de marcas do 
Rio 2016. 
 
O convite da organização foi para a apresentação do briefing da elaboração da marca dos 
jogos, mas não houve espaço para detalhes técnicos. Ao contrário, a ideia foi mostrar o que os 
organizadores esperam, destacando a força dos jogos, conceito, missão, visão e valores 
envolvidos, a percepção que eles têm no mundo e o tamanho da exposição que a marca terá.  
 
“A preocupação é justamente pelo fato de os jogos olímpicos terem status de festividade, que 
contagia e se espalha pelo mundo. Em Pequim, foram 4,3 bilhões de telespectadores de 220 
países. O site oficial dos jogos teve 105,7 milhões de visitantes únicos em uma semana. Além 
disso, mesmo com um fuso que não era favorável, mais de 6 milhões de pessoas nos Estados 
Unidos assistiram aos jogos através do celular. A média do consumo de mídia durante os jogos 
salta de 48 horas semanais para 57 horas, sendo que metade dela passa a se concentrar no 
evento. Sem dúvida é o maior evento do mundo. A marca será consumida por bilhões de 
pessoas do mundo todo”, apontou Leonardo Gryner, diretor de marketing e comunicação do 
Comitê Rio 2016. 
 
E’ por isso, algumas preocupações quanto aos conceitos que ela vai passar e à durabilidade, já 
que terá que ficar por seis anos em exposição sem se desgastar. E ainda há a importância de 
manter o valor da marca e entregá-la ainda mais forte ao fim dos jogos em 2016. Ela 
representa um evento que levanta altas cifras. Para se ter uma ideia, o COI teve entre 2005 e 
2008 um faturamento de quase US$ 5,5 bilhões. Deste total, 50% foram fruto dos direitos de 
transmissão na televisão, 40% do programa de patrocínio, 8% da bilheteria e 2% do 



licenciamento. “E com 10% deste valor o COI pagou as despesas dos jogos e os outros 90% 
foram distribuídos para os comitês olímpicos”, informou. No ano passado, o COB recebeu US$ 
1 milhão oriundo deste programa, e até 2016 receberá US$ 1 bilhão para ajudar na 
organização dos Jogos Rio 2016. 
 
Mas com este cenário, é curioso imaginar o fato de que, em sua história, a relevância 
comercial dos jogos olímpicos já esteve ameaçada. Nas Olimpíadas de Montreal, em 1976, o 
projeto comercial dos jogos desandou. “Mais de 600 patrocínios foram negociados naquele 
ano”, lembrou Gryner. Com isso, os jogos olímpicos seguintes sofreram as consequências da 
comercialização exacerbada. “A coisa perdeu o sentido, só duas cidades se interessaram em 
sediar os jogos em 1980. Com isso, em 1984 foi introduzido o conceito de exclusividade por 
categoria”, contou. O investimento na valorização da marca levou ao sucesso que ela tem 
hoje. 
 
Apesar disso tudo, o COI (Comitê Olímpico Internacional) deixa a organização local livre para 
definir como será desenvolvida a marca de cada Olimpíada. “Poderíamos optar por um 
concurso aberto a todos, como já foi feito com sucesso, ou, após pesquisa de mercado, 
contratar diretamente uma empresa, como aconteceu nos jogos de Londres”, informou Beth. 
Mas o Comitê Rio 2016 quis ir além da criação da marca. “Quisemos criar um programa de 
marca e por isso a agência vencedora firmará um contrato de seis meses com a gente, 
renovável por mais tempo. A marca tem que ter uma história para contar e tudo o que virá 
depois fará parte dessa história”, disse. O Comitê Rio 2016 também quis valorizar o design 
brasileiro, optando por convidar apenas empresas brasileiras para participar da concorrência. 
“Queremos um carimbo made in Brasil, para valorizar um segmento que já é bastante 
reconhecido lá fora por sua excelência”, explicou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 maio 2010, p. 20.  
 
 
 
 
 


