
Com a expectativa de comercializar 12 
mil produtos, gerando um volume de 

negócios de R$ 1 bilhão no mercado bra-
sileiro, o Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 apre-
sentou na semana seu programa de licen-
ciamento. Uma série de concorrências se-
rá realizada para definir as empresas que 
poderão desenvolver produtos associados 
aos Jogos. A primeira delas acontecerá ain-
da neste semestre para a categoria de co-
lecionáveis que envolve moedas, selos e 
pins. A proposta é que esses produtos co-
mecem a ser comercializados já em agosto. 

"Faremos concorrências para cada se-
tor e para as diversas categorias. As em-
presas que se habilitarem para participar 
do processo têm de cumprir uma série 
de exigências. As que alcançarem esse 
padrão mínimo, se tornam licenciadas 
e começam a desenvolver os produtos" 
informa Leonardo Gryner, diretor-geral 
dos Comitês Olímpico e Paralímpico Rio 
2016. Ele explica que, para definir um li-
cenciado, serão levados em conta fatores 
como capacidade e qualidade de fabrica-
ção, capacidade de comunicação para ge-
rar vendas e rede de distribuição própria. 
"Vamos oferecer um canal de distribuição 
de varejo próprio da Rio 2016, mas cada 
fabricante poderá distribuir seus produ-
tos em seu canal de distribuição normal." 
O Comitê Olímpico Internacional (COI) 
avaliará todos os contratos e é justamen-

te nesta fase que o processo se encontra 
para que a primeira categoria de licen-
ciamento seja lançada. 

Sylmara Multini, gerente-geral de li-
cenciamento, varejo e concessões da Rio 
2016, informa que, como só há um produ-
tor, os selos que estamparão imagens dos 
Jogos serão produzidos pelos Correios. 
Pelo mesmo motivo, as moedas ficarão 
a cargo do Banco Central. Dessa forma, 
a primeira concorrência será concentra-
da em definir a empresa que fabricará os 
pins. A categoria seguinte a ser disputa-
da é a de confecção, chamada de softli-
nes. Essa concorrência está prevista para 
acontecer em 2013 e envolverá um seg-
mento que será responsável por metade 
do faturamento com licenciamento. No 
segundo semestre de 2014, será a vez das 
hardlines, que inclui papelaria, brinque-
dos e produtos para casa. 

A expectativa é de que 60 empresas 
sejam licenciadas, ficando responsáveis 
pela fabricação dos produtos que serão 
comercializados em seis mil pontos de 
venda. Entre 2014 e 2016, vão ser aber-
tas mais de 150 lojas oficiais dos Jogos 
que ficarão em locais como aeroportos, 
shoppings e hotéis, além das vilas olím-
pica e paralímpica e de todas as instala-
ções das competições. Uma megastore 
também será montada nas areias de Co-
pacabana, e a previsão é de que ela co-
mece a funcionar quatro meses antes da 

Olimpíada. De acordo com os Comitês 
Organizadores, do total de lojas que se-
rão montadas, 80% estarão localizadas 
no Rio e os outros 20%, em cidades-cha-
ve do País. As marcas licenciadas serão 
as dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
além do Time Brasil, marca da delega-
ção brasileira. 

Previsão de faturamento 
A previsão do Comitê Organizador é 

de que o licenciamento de produtos ge-
re um faturamento de US$ 100 milhões. 
O número é menor do que a estimativa 
dos organizadores dos Jogos de Londres 
e inferior ao que foi conseguido em Pe-
quim, onde o licenciamento de produtos 
gerou US$ 130 milhões para a organiza-
ção, que disponibilizou oito mil produ-
tos licenciados de 68 fabricantes. Mas o 
montante apontado pelo Comitê Orga-
nizador dos Jogos Rio 2016 é considera-
do conservador, já que representa uma 
estimativa dada à época da candidatu-
ra, que levou em conta o conturbado ce-
nário internacional da ocasião e foi cal-
culado para baixo de forma estratégica. 
Para ter uma idéia, o valor apontado no 
dossiê para arrecadação com patrocínio 
já foi superado antes mesmo de todas as 
cotas terem sido vendidas. 

"Londres tem um grande evento a ca-
da mês, este ano inclusive tem o Jubileu 
da Rainha. Já para nós, este é realmente 
o grande projeto do Brasil" diz Sylmara. 
Ela acredita que haverá um engajamen-
to tremendo da população brasileira com 
a chegada dos Jogos, o que pode alavan-
car em muito as vendas. Além da arreca-
dação com a venda de produtos, Gryner 
explica que o licenciamento tem justa-
mente a função de ser um instrumento 
de engajamento. "Por meio dele, a grande 
maioria dos brasileiros vai interagir com 
os Jogos e não só no Rio. Grande parte da 
população tem contato com as Olimpía-
das e Paralimpíadas via produtos licen-
ciados" afirma. 

O projeto criado pelo Comitê Organi-
zador foi desenvolvido para garantir aos 
parceiros todas as condições para gerar 
receitas expressivas. "E para que eles pos-
sam contribuir com a realização de Jogos 
excelentes para Brasil e também para o 
Movimento Olímpico e Paralímpico. Que-
remos gerar transformações profundas na 
cidade do Rio por meio do esporte" reve-
la Gryner. Há muito cuidado para evitar 
a pirataria de produtos. "Temos um setor 
dentro da nossa área comercial que é o 
de proteção à marca. Ele trabalha ligado 
ao nosso departamento jurídico, e tam-
bém aos órgãos de segurança envolvidos 
com os Jogos. Juntos, eles desenharão um 
plano antipirataria" detalha. 

Marca tridimensional 
Pela primeira vez na história dos Jo-

gos Olímpicos e Paralímpicos estão sen-
do usadas logomarcas tridimensionais, 
o que, para o Comitê, poderá possibilitar 
a criação de produtos que nunca foram 
desenvolvidos para uma Olimpíada. "Is-
so pode gerar produtos novos que nun-
ca tinham sido possíveis anteriormente, 
pelas marcas serem bidimensionais. Há 
certamente uma possibilidade maior de 
criar objetos. No lançamento da marca pa-
raolímpica, por exemplo, incorporamos 
sons a ela, e ela também pode ser senti-
da. Ela vibrava. Os fabricantes, com toda 
a sua expertise no desenvolvimento de 
produtos, vão agregar muito mais do que 
a gente entrega para eles, que é uma base 
criativa" comenta o diretor-geral dos Jo-
gos Rio 2016. Para Gryner, as possibilida-
des são infinitas e os criativos vão ter mui-
to com o que se divertir. Tanto que nada 
impede que surjam novos produtos. "Os 
fabricantes podem propor novos produ-
tos. Vamos analisar para ver se eles não 
se sobrepõem a nenhuma das categorias 
que estamos planejando e que já foram 
atendidas" esclarece. Todos os produtos 
licenciados para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos serão aprovados pelo COI. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1497, p. 35, 20 fev. 2012.




