
A expectativa do Comitê Organi-
zador dos Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos de 2016 é de que a
venda de produtos licenciados
ligados ao evento movimente
R$ 1 bilhão no varejo brasileiro.
O dado foi divulgado ontem du-
rante o 1º Encontro de Licencia-
mento Rio 2016. De acordo com
Leonardo Gryner, diretor-geral
do comitê, o licenciamento,
além de ser uma fonte de receita
para os Jogos e gerar negócios ex-
pressivos para uma grande gama
de empresas, é uma oportunida-
de de promover o envolvimento
do público brasileiro.

“A grande maioria dos brasilei-
ros vai interagir com os Jogos
através dos produtos licenciados,
pois muitos não poderão vir ao
Rio de Janeiro”, afirma Gryner.

Serão licenciadas as marcas
dos Jogos Olímpicos e Paraolím-
picos Rio 2016, além do Time
Brasil — marca criada pelo comi-
tê para reunir delegações brasi-
leiras nos eventos esportivos.
Após apresentar as marcas para
os Jogos, Beth Lula, gerente-ge-
ral de marcas do Comitê Organi-
zador, lembrou que as marcas
dos Jogos Olímpicos e Paraolím-
picos estão entre as não-comer-
ciais mais reconhecidas no mun-
do. “As Olimpíadas são o even-
to esportivo mais importante
do planeta. Temos que devolver
as marcas ainda mais fortes,
com maior capacidade de atrair
investimentos, patrocinadores
e público para o evento”, ressal-
ta. Além de dar as empresas a
oportunidade de se associar a es-
sas marcas, os produtos licencia-
dos poderão ser expostos no Mu-
seu Olímpico, em Lausanne, Suí-
ça. Ainda segundo Beth, um dos
principais diferenciais, é o fato
das marcas serem 3D, o que au-
menta seus potenciais de ven-
da. “É a primeira vez que os Jo-
gos têm marcas 3D, feitas para
que as formas de interação fos-
sem as mais variadas”, destaca.
Miriam D’Agostini, do departa-

mento de marketing do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), apre-
sentou a marca Time Brasil, da
delegação brasileira nos Jogos
Olímpicos e outras delegações
organizadas pelo COB. “O objeti-
vo é que o torcedor crie um vín-
culo com a marca e com os atle-
tas que ela representa”, revela.

Foco no varejo

O objetivo do Rio 2016 é contar
com 60 empresas licenciadas,
desenvolver 12.000 produtos e
ter 6.000 postos de venda, sen-
do 80% destes no Rio de Janei-
ro. Sylmara Multine, gerente-
geral de licenciamento, varejo e
concessões do Comitê Organiza-
dor, espera que o faturamento
em licenciamento chegue aos

U$ 100 milhões. “Esses ainda
são números preliminares. Pe-
quim, em 2008, teve quase 70 li-
cenciados, 8.000 produtos de-
senvolvidos e um faturamento
em licenciamento de US$ 130
milhões... A previsão de fatura-
mento de Londres é de US$ 170
milhões”, compara.

A expectativa é que o auge
de vendas dos produtos aconte-
ça durante os Jogos. Para isso,
entre 2014 e 2016, serão aber-
tas mais de 150 lojas oficiais es-
palhadas por locais como aero-
portos, quiosques em shoppin-
gs, hotéis, Vila Olímpica e Para-
límpica e todas as instalações
para as competições. Ainda es-
tá prevista uma megaloja na
praia de Copacabana. ■

JULGAMENTO 2

Marcos Valério é condenado a 9 anos de
prisão por sonegação fiscal e falsificação

Gabriela Murno, do Rio

gmurno@brasileconomico.com.br

JULGAMENTO 1

Daniel Dantas é absolvido em processo
porespionagem com empresa Kroll

O Ministério Público Federal (MPF), em Belo Horizonte (MG), condenou

ontem o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, réu

no caso do mensalão, a nove anos de prisão por sonegação fiscal e

falsificação de documento público entre 2003 e 2004. Cristiano de Mello

Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, sócios na SMP&B, também foram

condenados. O valor da sonegação superou R$ 90 milhões. Redação

Satiro Sodré/Agif/Folhapress

Marca Rio 2016 vai movimentar
R$ 1 bilhão no comércio do país

“

A 5ª Vara Federal Criminal em São Paulo/SP absolveu o banqueiro

Daniel Valente Dantas no caso envolvendo a empresa Kroll Associates

em acusações de espionagem na Operação Chacal, deflagrada

em 2004. Outras dez pessoas foram absolvidas, e cinco condenadas.

Segundo denúncia, Dantas teria se associado aos acusados a fim

de cometer violação de sigilo pessoal e empresarial. Redação

Deverão ser licenciadas 60 empresas

para o desenvolvimento de 12 mil

produtos ligados ao evento na cidade
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A grande maioria
dos brasileiros vai
interagir com os
Jogos através dos
produtos licenciados,
pois muitos não
poderão vir
ao Rio de Janeiro

Leonardo Gryner

Diretor-geral do

Comitê Organizador

dos Jogos Olímpicos e

Paralímpicos de 2016

“Teremos licenciamentos

diretos ao varejo, programas

de shop-in-shop (mini franquias)

e mais de 150 lojas em

cidades-chave”, explica

Sylmara Multine, gerente-geral

de licenciamento, varejo

e concessões do comitê.

As categorias serão abertas

uma a uma, e as empresas

interessadas deverão participar

de concorrência, cumprindo

uma série de exigências. Serão

considerados a capacidade

e qualidade de fabricação,

comunicação, potencial de

distribuição e valor oferecido.

Novas categorias podem

ser criadas de acordo com

as demandas. Poderão ser

licenciadas além das três marcas,

interpretações delas, os mascotes

(que ainda serão criados) e

pictogramas. A primeira categoria

de produtos a ser vendida será

a de colecionáveis (como moedas

e selos) ainda este ano. “Moedas

serão confeccionadas pela

Casa da Moeda e os selos pelos

Correio. Os produtos estarão

a venda em lojas do varejo”,

completa Sylmara. G.M.

José Cruz/ABr

Comemoração,emCopacabana,

daescolhada cidadedoRio

parasediarosJogosde2016
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




