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Na apresentação do briefing, Beth apresentou, entre outros conceitos, a missão, visão e 
valores que devem estar embutidos na marca, segundo diretrizes do COI, Comitê Rio 2016 e 
das três esferas do governo. “A missão é abrir um novo território para o movimento olímpico, 
contribuir para o rejuvenescimento da marca olímpica e oferecer aos atletas condições para 
que alcancem o seu melhor”, comentou. Já como visão, o Comitê destacou a transformação 
através do esporte, a realização de jogos sustentáveis, a promoção mundial do Brasil e a 
atração e inspiração da juventude, entre outros fatores. “E como valores, destacamos atributos 
que devem estar na marca como excelência, paixão, celebração, ética, transparência, 
colaboração e união entre todas as partes. Nossa conduta deve refletir os valores olímpicos”, 
esclareceu. Beth disse ainda que a missão, visão e valores devem estar no DNA da marca. “E 
ela deve garantir a transmissão da mensagem, além de dar sinergia em todas as plataformas”. 
 
A marca tem ainda que refletir a cultura local, evitar esteriótipos, ser inovadora, refletir o jeito 
apaixonante de celebrar do brasileiro e, apesar disso, ter um entendimento universal. “E tem 
que se manter atual até 2016”, disse, acrescentando que os patrocinadores recebem um livro 
com todas as artes-finais da marca. “Que podem ou não ser usadas, é uma opção deles. Por 
isso, para ser utilizada, a marca também tem que gerar alto valor agregado, ser desejada”, 
concluiu. 
 
A agência vencedora da concorrência dos Jogos Rio 2016 deverá ser conhecida em setembro, 
mas a nova marca só será apresentada em dezembro. “Na festa de réveillon em Copacabana, 
como deve ser, em grande estilo”, informou Beth. Apesar de 139 agências terem se inscrito na 
concorrência, 114 agências de nove estados seguem na disputa, já que era necessário 
participar do encontro para continuar no processo e nem todas mandaram representantes. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 maio 2010, p. 20.  
 
 
 
 
 


