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Uma oportunidade única de mostrar o Brasil para o mundo. Assim Michael Payne, ex-diretor de 
marketing do COI (Comitê Olímpico Internacional), classificou a realização da Copa do Mundo 
de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 no País. A opinião tem peso: ele trabalhou no COI 
entre 1983 e 2004 e, entre outras iniciativas, criou o programa de patrocínio top das 
Olimpíadas. Ele já atuou como consultor de mais de 200 empresas e é considerado um dos 
principais profissionais de marketing do cenário mundial. Payne esteve no Brasil para o 
encontro do WPP “Brasil 2014-2016. Potencial de Marketing”, que aconteceu na semana 
passada no Rio de Janeiro. E foi categórico: “Os dois eventos vão reformular a marca do País. 
É preciso investir em como o Brasil vai ser visto. São veículos para reforçar a marca Brasil no 
mundo todo”, aconselhou. 
 
A preocupação é mais que relevante. “São dois eventos que dão total propriedade de mídia e 
atenção do mundo, com mais de quatro bilhões de telespectadores”, disse, acrescentando que, 
durante os jogos olímpicos, estatísticas mostram que as pessoas assistem em média a 25 
horas de competições. “Em todo planeta”, apontou. Para ele, no caso das Olimpíadas, serão ao 
menos três anos de cobertura na mídia. “Será o assunto dominante entre 2014 e 2016”. 
 
Ele lembrou que o Brasil receberá grandes investimentos, mas que esses devem ir além da 
infraestrutura. “Peço que invistam também nos negócios intangíveis. Claro que é preciso focar 
na construção de rodovias, entre outros, mas invistam em comunicação, com todas as 
oportunidades que terão pela frente”, alertou. Payne citou ainda uma reportagem do “Wall 
Street Journal” que apontava o poder dos jogos. “O marketing está tão fragmentado que são 
poucas as oportunidades de falar com grandes audiências”, dizia o texto. 
 
Alerta 
 
Payne alertou para os cuidados que as marcas devem ter para obter êxito no patrocínio às 
Olimpíadas. Ao adquirir os direitos, ele recomendou que as marcas passem logo para a fase de 
ativação, que começa muito antes da competição. Nos jogos do Rio, por exemplo, as marcas 
que obtiverem cotas de patrocínio doméstico poderão começar a ativação já no começo de 
2011, enquanto mundialmente isso será possível logo após o encerramento das Olimpíadas de 
Londres em 2012. Para quem está interessado em patrocinar os jogos olímpicos em qualquer 
esfera, Payne indicou cinco passos-chave: analisar as oportunidades, negociar, ficar atento aos 
direitos de ativação, além de fazê-los acontecer, focar os jogos em si e não esquecer do pós-
evento. “Não apague a chama quando o evento acabar, continue o trabalho”. 
 
Alguns cuidados devem ser tomados por quem procura firmar uma parceria comercial com os 
jogos olímpicos. Segundo Payne, é fundamental definir a categoria da qual o produto em 
questão faz parte, avaliando seus direitos como patrocinador. “Também é necessário entender 
o seu core business”, disse. Além disso, ele considera fundamental ter uma clara visão 
estratégica, além de integrar o patrocínio aos jogos com estratégias de marketing já 
existentes. “Tenha também a certeza de que tem recursos financeiros”, alertou. 
 
Outro ponto fundamental, segundo o consultor, é pesquisar, redefinir e validar os planos 
estratégicos. “Além disso, compreender a competição e não subestimá-la”, falou. Payne citou o 
exemplo da American Express, bandeira que não renovou o patrocínio com os jogos. A 
diretoria da empresa acabou se arrependendo profundamente ao ver a Visa ocupar o seu lugar 
como patrocinador top dos jogos, posição que, de acordo com contratos assinados 
recentemente, será dela ao menos até 2020. Para mostrar o quão a American Express avalia 
sua decisão como um erro de estratégia, Payne citou uma frase do ceo da empresa na época, 
James Robinson: “Foi o pior erro que já cometi para a American Express”. 
 
Mas Payne apontou alguns riscos que podem  envolver a busca pelo patrocínio dos jogos. Entre 
eles estão falhar na hora de adquirir os direitos, não ter uma estratégia clara, começar a ativar 
a marca muito tarde e não ter recursos suficientes. “Ou até ter agências que não 



compreendem o evento. O patrocínio pode falhar por conta disso”. Para o ex-diretor de 
marketing do COI, o patrocínio aos jogos é tão amplo que ele até questiona o uso desta 
palavra para definir a relação de anunciantes com os jogos. “As Olimpíadas unem diferentes 
audiências, têm o poder de gerar negócios e de criar um único mercado”. 
 
Parceria 
 
Ele citou cases ligados aos jogos, como a parceria com a Samsung, que é patrocinadora top do 
evento desde 1997. “Em uma pesquisa sobre percepção de marcas realizada pela Interbrand, 
a Samsung ocupava o 96º lugar, em 1997. Em 2004, ela já estava na 21ª posição e no ano 
passado alcançou a 19ª. Os jogos foram fundamentais para esse fortalecimento da marca”, 
afirmou. Para ele, as Olimpíadas são uma plataforma única para lançar novas tecnologias, 
ideias ou pensamentos. “Para as corporações, são como um teste de mercado”, concluiu. 
 
Brasil no mundo 
 
O WPP faz constantes análises de marcas de produtos, empresas e países. Com base nestes 
estudos, Sir Martin Sorrell, ceo do WPP, citou dados positivos e negativos da imagem do Brasil 
no exterior. “O País tem atributos como sensual, dinâmico, energético, divertido, glamoroso e 
corajoso. Cresce em popularidade. Isso no lado positivo. Já entre os pontos fracos, está não 
ser visto como suficientemente inovador e com qualidade. Apesar de desde 2000 estar sendo 
considerado mais progressivo e inovador”, disse. Para Sorrel, o Brasil não deve se colocar 
como País emergente e não precisa se vender. “Ele já chegou lá, já emergiu. É uma economia 
forte com crescimento rápido”. 
 
Para ele, a Copa e as Olimpíadas serão momentos importantes de se trabalhar a marca Brasil. 
“Quando perguntamos para as pessoas qual a melhor Olimpíada, elas apontam a da China, do 
ponto de vista de infraestrutura, e a da Austrália, como a mais receptiva. O Brasil tem a 
chance de ser os dois”, destacou. 
 
Eventos serão decisivos para a América Latina 
 
“Esta é a década da América Latina, do Brasil e do Rio”. É o que pensa um dos maiores nomes 
da comunicação mundial, Sir Martin Sorrell, ceo do WPP. Ele esteve no Brasil semana passada, 
comandando o encontro “Brasil 2014-2016. Potencial de Marketing”, evento que contou com a 
presença de aproximadamente 250 executivos de empresas e clientes do grupo na América 
Latina. A afirmação de Sorrel está baseada no simples fato de que, em um curtíssimo espaço 
de tempo, o Brasil sediará a Copa do Mundo e as Olimpíadas, acontecimentos que ele 
classificou como decisivos para toda a região. 
 
E ele sabe o que fala. O WPP tem longa relação com a Copa do Mundo e os jogos olímpicos. No 
caso da Copa, entre seus clientes, Coca-Cola, Adidas, Emirates, Hyundai, Kia e Sony são 
patrocinadores. Já nas Olimpíadas estão Acer, Atos Origin, GE, McDonald’s, Omega, Panasonic, 
Samsung, Visa e, novamente, Coca-Cola, que é a mais antiga patrocinadora dos jogos, com o 
primeiro contrato tendo sido firmado em 1928. Para Sorrell, as oportunidades de marketing 
dos eventos são extremamente importantes no contexto de desenvolvimento do Brasil. “E não 
só para multinacionais, mas para marcas locais também como TAM, Globex e Embraer”, citou. 
 
O ceo do WPP apontou algumas estatísticas relevantes. “O PIB de países que sediaram as 
Olimpíadas aumenta em média 1,5% e a perspectiva é de que no Rio esse crescimento seja de 
3%. Os eventos vão injetar US$ 15 bilhões na economia brasileira”. Ele também citou um dado 
levantado por um banco americano que mostra que os países que sediam os jogos olímpicos 
têm um incremento médio de 25% nas exportações. Mas, apesar dos dois eventos serem 
oportunidades importantes, são caros. “Não é só o custo do patrocínio, mas também das ações 
de ativação de marca. Que devem ser continuadas, é importante lembrar”, falou. 
 
Ele lembrou ainda que poucos eventos mundiais têm o alcance e a escala que a Copa e as 
Olimpíadas. Para se ter uma ideia, a cerimônia de abertura dos jogos de Pequim foi vista por 
2,5 bilhões de pessoas. “Tem uma audiência massiva, extremamente importante para os 



nossos clientes. É a mais significativa audiência ao vivo que podemos ter”, alertou. Mas, para 
ele, mesmo com toda a força da TV, as mídias digitais são fundamentais nos jogos, 
principalmente para alcançar o público jovem. “Mas o mobile é potencialmente mais 
significante. Para se ter uma ideia, a China tem 1,5 bilhão de habitantes e 700 milhões tem 
aparelho móvel. Mas o crescimento é de 8 milhões ao mês. Na Rússia, 12 milhões de chips são 
vendidos por mês”, disse. Neste cenário, ele apontou que o potencial do mobile marketing é 
incrível. “Levando em conta as Olimpíadas e a Copa, não pense só nas mídias tradicionais, 
pense nas novas mídias. Lembre-se que 20% do nosso tempo passamos online”, aconselhou. 
 
WPP e Brasil 
 
Para o WPP, o mercado brasileiro é fundamental e tem peso nos resultados do Grupo. “A 
receita do WPP no mundo no ano passado foi de US$ 14 bilhões. A América Latina foi 
responsável por US$ 1,1 bilhão e o Brasil por US$ 500 milhões. Este número representa 
praticamente metade da nossa operação na América Latina”, disse, acrescentando que logo 
após estão México, Argentina e Colômbia, que vêm ganhando importância. O ceo do grupo 
lembrou ainda que os países da América Latina cresceram no ano passado, apesar da crise 
mundial. “Foi a única região que teve um crescimento significativo”, concluiu. 
 
Sorrell tem boas perspectivas para os resultados das empresas do grupo este ano no Brasil. 
Para ele, a perspectiva é de ter um crescimento de 5% ou 6%, podendo ser até maior. Já para 
os resultados mundiais do grupo, as expectativas não são tão otimistas. “No ano passado, 
esperávamos que o WPP tivesse um desempenho 2% menor que em 2008 e caímos 8%. Este 
ano nossa expectativa é de empatar, mas já alcançamos um crescimento de 3% no primeiro 
trimestre. Mesmo assim, como no ano passado fomos otimistas, este ano estamos mais 
pessimistas”, disse. 
 
Ele informou que o grupo está focado em três prioridades em 2010: no crescimento acelerado 
dos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), no digital e em pesquisa de mercado. “E 
nossos objetivos no Brasil incluem os três itens. Temos quatro mil funcionários no País e 
vemos a oportunidade de crescer em todas as áreas do negócio no Brasil. Temos planos 
específicos para o País, com quatro ou cinco prioridades, mas, obviamente, não posso falar”. 
Apesar de não revelar os planos, ele não descartou aquisições no mercado nacional. 
 
“Como as perspectivas deste ano para o Brasil são boas, acreditamos que teremos um 
crescimento forte orgânico, mas sempre olhamos oportunidades de aquisições de empresas 
que tenham a ver com a gente, com atitude. Lembrando que nossa meta é sempre construir o 
negócio com administradores locais”. 
 
Segundo Sorrell, o negócio do WPP no Brasil está dividido com 50% da atuação em áreas 
tradicionais, representadas por agências como Ogilvy, W/McCann, JWT e Grey, e a outra 
metade em áreas não tradicionais, como pesquisa, RP, marketing direto e mídia digital. “No 
resto do mundo, esta divisão fica entre 60% para mídia não tradicional e 40% para mídia 
tradicional”, informou. 
 
Ronaldo surpreende e descontrai 
 
Entre tantos nomes ilustres do mercado da comunicação e do marketing esportivo, o WPP 
contou em seu encontro com a presença surpresa, ao menos para os participantes, de Ronaldo 
Fenômeno. O jogador apareceu no encontro sem ser esperado pelos convidados, já que não 
estava previsto no programa oficial. Ele foi representando a classe dos jogadores de futebol, 
logo após a exibição de um vídeo com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. “É um prazer 
enorme estar aqui em frente a tanta gente importante. E é um prazer também estar aqui com 
o Ricardo Teixeira, com quem acabo de fazer as pazes”, brincou, fazendo a plateia rir. 
 
Ele comentou a importância dos próximos anos para o Brasil, com Copa e Olimpíadas. “Saí do 
País com 17 anos e pude perceber a importância da revolução do futebol no mundo, o quanto 
a Fifa pode agregar a países em que realiza a Copa do Mundo. E o mesmo acontece com as 
Olimpíadas”, disse, comentando o exemplo de Barcelona, onde morou. 



 
Ronaldo conseguiu arrancar gargalhadas da plateia ao convidar para subir ao palco um 
“inglesinho metido que está achando que a Inglaterra vai ganhar a Copa”. “É o big boss da 
comunicação, Sir Martin Sorrell”, chamou. Ronaldo deu uma camisa da seleção brasileira de 
presente para o ceo do WPP, que na mesma hora tirou o paletó e a vestiu, arrancando antes a 
etiqueta. “Pode deixar, é da Nike, minha patrocinadora”, brincou novamente Ronaldo, 
deixando o palco logo depois de posar com Sorrell para fotógrafos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 maio 2010, p. 9.  


