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DESTAQUE ESPORTE

Daniel Haidar, do Rio de Janeiro
dhaidar@brasileconomico.com.br

A expectativa era arrecadar R$ 60
milhões da primeira empresa que
viesse a patrocinar os Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro de 2016. A
cifra estava prevista no dossiê de
candidatura entregue aos eleito-
res do Comitê Olímpico Interna-
cional. Só que, na hora de fechar o
contrato com o primeiro patroci-
nador, os organizadores do even-
to perceberam que subestimaram
a atratividade da cidade sede. O
valor foi quase dez vezes maior. O
Bradesco aceitou pagar pelo me-
nos R$ 570 milhões em recursos
ou subsídios para inserir suas
marcas no rol de patrocinadores.

O diretor-geral do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpi-
cos de 2016, Leonardo Gryner,
admite que “durante a campa-
nha, havia um descrédito entre
os membros do COI sobre a ca-
pacidade do Brasil e do mercado
publicitário brasileiro de lidar
com Copa do Mundo e Jogos
Olímpicos ao mesmo tempo”.
Esse pessimismo que se traduziu
em expectativas comerciais
conservadoras exigiria dos go-
vernos federal, estadual e mu-
nicipal um aporte de R$ 1,4 bi-
lhão para cobrir o orçamento
olímpico, sem contar os gastos
de infraestrutura complemen-
tares. Agora essa cifra deve di-
minuir, de acordo com Gryner,
embora ele não se comprometa
neste momento a zerar o subsí-
dio governamental.

“Nosso objetivo é reduzir esse
aporte governamental ao mínimo
possível Desejamos que o governo
invista simplesmente nas obras de
infraestrutura”, diz Gryner. Po-
rém, investir em infraestrutura,
uma área que também é chamada
de “orçamento não-olímpico”,
significa aportes superiores a
R$ 23,2 bilhões, montante pre-
visto no momento da candidatura
e que só deve aumentar.

Mas o plano comercial de
captação de patrocinadores vai
bem a ponto de Gryner já falar
em reduzir o rol de patrocinado-
res previstos. “Nosso primeiro
alvo é diminuir o investimento
dos governos. Ao atingirmos
esse ponto, como somos uma

associação sem fins lucrativos,
podemos parar e ter um número
menor de marcas”, afirmou.

O plano comercial está sob os
cuidados de Maggie Sanchez,
executiva com passagens por
empresas como Microsoft e a
operadora de telecomunicações
Vodafone. A negociação com os
patrocinadores chamados nível
1, caso do Bradesco, é assesso-
rada pelo banco BTG Pactual.
Estão abertas negociações para
empresas de telecomunicações
e, em breve, devem começar
com fornecedoras de material
esportivo. “Os preços vão ser
estabelecidos com base na
oportunidade. Uma Olimpíada
nunca foi feita na América Lati-
na e no Brasil, então não há re-
ferência e temos que educar o
mercado sobre o que pode ser
atingido”, diz Maggie.

Para Gryner, tanto a admi-
nistração estadual quanto a mu-
nicipal são bem avaliadas e isso
melhorou a imagem da candi-
datura do Rio depois que se tor-
nou sede olímpica. Do ponto de
vista comercial, outro teste da
imagem carioca vai ser quando
começar o plano de licencia-
mento de produtos com a marca
Rio 2016. Há previsão de licen-
ciar acessórios esportivos, cho-
colates, bebidas, perfumes, jo-
gos, material de escritório, en-
tre outros. A estimativa de fatu-
ramento também é conserva-
dora: R$ 90 milhões. O primei-
ro produto licenciado deve ser
lançado somente após a Olim-
píada de Londres, em 2012. ■

Rio surpreende
COB na atração de
patrocinadores
Bom momento da economia e da cidade favoreceu captação
publicitária, e pode levar à revisão dos subsídios públicos

Previsão inicial
era captar R$ 60
milhões com o
patrocinador ligado
à área financeira.
No entanto, contrato
com Bradesco
foi de pelo menos
R$ 570 milhões

Quando fundou a Tátil Design,
com a esposa e um amigo,
em 1989, o designer Fred Gelli
ainda frequentava as salas
de aula da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
Na época, ele não imaginava que
sua maior obra seria a primeira
logomarca tridimensional da
história dos Jogos Olímpicos.
“Mais de 4 bilhões de pessoas
vão ser impactadas pela marca
no momento em que jogos
acontecerem. Fica pra sempre”,

diz Gelli. O fato de ser
tridimensional aumenta o
potencial de produtos, porque
pode ser aplicada a uma gama
maior de objetos. Gelli diz que
se inspirou em um momento de
união dos cariocas para superar
dificuldades crônicas e fez
alusão ao Pão de Açúcar.
Para ele, a polêmica em torno
das acusações de plágio, por
conta da semelhança do logo com
o símbolo da Telluride Foundation,
foram superadas. D.H.

Marca 3D aumenta potencial de produtos

Divulgação

Fred Gelli, criador da
logomarca da Olimpíada

de 2016: acusações de
plágio foram superadas
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LEIA MAIS Chegada de Ronaldinho ao
Flamengo expõe boa fase

do esporte no Rio de Janeiro,
que terá investimentos em
torno de R$ 30 bilhões para
Copa 2014 e Olimpíada 2016.

Investimentos de
R$ 3,5 bilhões em centros

esportivos para os Jogos
Panamericanos decepcionam
cariocas. População não
tem acesso às instalações.

Henrique Meirelles,
ex-presidente do Banco

Central, é forte candidato para
o comando da Autoridade
Pública Olímpica. Nome será
definido por Dilma Rousseff.

Cidade começa a retomar autoestima
Especialistas dizem que a
imagem da Cidade Maravilhosa
está em recuperação

Ruy Barata Neto
rneto@brasileconomico.com.br

O Rio de Janeiro está listado en-
tre as 13 cidades que mais in-
fluenciarão o mundo nos próxi-
mos anos. É o que aponta uma
pesquisa feita pela multinacio-
nal de propaganda McCann
Worldgroup com mais de 160
profissionais da área de planeja-
mento de agências de propa-
ganda da rede espalhadas por 60
países. O levantamento, cha-
mado de Pulso das Transforma-
ções Globais, diz que megae-
ventos como a Copa do Mundo
de 2014 e a Olimpíada de 2016
reafirmam a sua capacidade

servirem como ponto de trans-
formação das suas respectivas
cidades sede, a exemplo do Ja-
pão, em 1964, da China, em
2008, e do que observa na Áfri-
ca do Sul, depois do campeona-
to do ano passado.

Segundo o diretor mundial
de criação da empresa, o publi-
citário Washington Olivetto, os
profissionais de planejamento
funcionam como uma espécie
de radar de tendências e de-
monstram a percepção mundial
do que a cidade vem obtendo no
que diz respeito a reavaliação
de sua imagem. A pesquisa
preenche uma lacuna da falta
de levantamentos específicos
sobre o valor que a marca Rio de
Janeiro tem no mundo.

“Um estudo desse tipo ainda
não foi feito”, afirma o diretor

da consultoria Brand Finance,
Gilson Nunes. Segundo ele, se a
pesquisa de valor da marca fos-
se feita hoje contaria com os
efeitos que as ações de redução
da violência nas favelas da ci-
dade tiveram e que se somam ao
bom momento da economia
brasileira como um todo.

“O que notamos hoje é que
está se criando de fato uma pers-
pectiva positiva da imagem da ci-
dade para o mundial, que ainda
não foi medida”, diz. Mas, para o
especialista, trata-se de um tra-
balho que ainda está no começo
diante de todos os desafios que
precisam ser superados. Um de-
les está pautado na infraestrutura
hoteleira da capital fluminense.
“É preciso ter cuidado para não
sairmos frustrados dessas expe-
riências, já que o município lota-

do perde a capacidade de acomo-
dação de turistas”, afirma.

O arquiteto e urbanista espa-
nhol, Alex Giménez Imirizaldu,
que participou do projeto de
preparação de Barcelona para a
Olimpíada de 1992, diz que o
mais importante em um evento
desse porte é o despertar do
amor pela cidade — o que, se-
gundo Olivetto, começa a acon-
tecer agora. Para o publicitário,
“existe hoje a evidente percep-
ção que a cidade está em pleno
processo de recuperação da sua
autoestima interna, o que co-
meça a se refletir no mundo.” O
Rio de Janeiro assinou, no ano
passado, com Barcelona um
protocolo de intensões que deve
apoiar as decisões de modifica-
ções da cidade carioca para a
Olimpíada de 2016. ■

“Existe hoje a evidente
percepção de que o Rio
está em pleno processo
de recuperação da sua
autoestima interna, o que
começa a se refletir no mundo”

Washington
Olivetto
Diretor W/McCann

Henrique Manreza

FILANTROPIA

Empresas doam
material e dinheiro
para projetos públicos

O secretário municipal
de conservação do Rio de
Janeiro, Carlos Roberto Osório,
aprendeu a captar patrocínios
quando foi secretário-geral
do Comitê Organizador
dos Jogos Panamericanos
de 2007 e dos Jogos Olímpicos
de 2016. Desde que deixou o
comitê para entrar na prefeitura,
no ano passado, foi o principal
articulador de parcerias para
construir o Centro de Operações
municipal, que vai monitorar
a cidade para os Jogos Olímpicos
e para a resposta a desastres
naturais. Osório passou
o chapéu entre grandes
empresas e captou doações,
formalizadas em acordos de
cooperação, de várias áreas.
A Samsung, por exemplo,
doou um telão para reproduzir
imagens do monitoramento da
cidade. A Oi forneceu um link
dedicado para conexão com a
internet, a Tim entrou com um
link reserva e a Cisco doou três
equipamentos de telepresença
para o prefeito conseguir
monitorar a cidade sem sair
da residência oficial. “Como
case, é um negócio interessante.
Não cobramos por isso”, diz
Leonardo Queiroz, diretor da Tim.
Os serviços da Oi e da
Tim devem ser gratuitos
por seis meses. Depois, vale
o contrato fechado na licitação
que a Prefeitura vai contratar
o serviço de dados.
A parceria serve de vitrine
para as empresas colaboradoras,
na opinião de Osório. “O Rio
se tornou plataforma
interessante para empresas
fazerem showcase de produtos
e serviços”, diz Osório. D.H.

Patrícia Santos

Leonardo Gryner, diretor-geral
do Comitê Organizador dos Jogos

Olímpicos, e Maggie Sanchez, diretora
comercial do evento: preço definido de

acordo com a oportunidade

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.
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