
Três lados de uma 
marca na Olimpíada 
A GMR Marketing, uma das mais tradicionais agências de marketing esportivo dos Estados Unidos, desembarcou no 

Brasil em outubro de 2011. Celso Schvartzer, ex-executivo da Coca-Cola e do Comitê Olímpico Brasileiro, é o diretor da 

operação nacional e também responsável pelos negócios na América Latina. O cliente inaugural foi a P&G, cotista 

global do Comitê Olímpico Internacional para os Jogos de 2012 e 2016, pela qual a agência terá a missão de cuidar dos 

atletas latino-americanos patrocinados pela empresa. Schvartzer foi um dos principais executivos do marketing do 

comitê organizador do Panamericano do Rio, em 2007. Depois passou pela Dream Factory e pelo Live Right. Nesta 

entrevista, Schvartzer fala sobre o aperfeiçoamento das ações de ativação nos torneios, suas expectativas para 

Londres 2012 e sua relação com a Olimpíada, evento o qual teve a experiência de três ângulos distintos: como parte da 

organização, patrocinador e agência de ativação. 

Por TIM LUCAS* 

Meu primeiro contato aconteceu quando 
trabalhava na Coca-Cola. Junto com o Co-
mitê Olímpico Internacional, produzimos 
um filme chamado Olympic Harmony, que 
focava nas competições de 1972 e 1976, e 
que por meio de uma construção com mú-
sica clássica transformava os jogos em um 
espetáculo quase divino. O filme acendeu 
minha paixão. Em 1993, voltei para a Co-
ca-Cola e assumi como gerente nacional 
de promoções e eventos. Sob meu guar-
da-chuva estavam os dois grandes contra-
tos da marca: Copa do Mundo e Olimpí-
ada. Foi nesse momento que me envolvi 
mais firmemente com o universo de ati-
vação de patrocínios. Em 2010 já não esta-
va na Coca-Cola nem no Comitê Olímpico 
Brasileiro, mas fui a Vancouver para os Jo-
gos de Inverno e aproveitei para rever ati-
vações. Não imaginava que iria para GMR, 
mas sabia que gostaria de estar em algum 
lugar onde a ativação fosse uma atividade 
fundamental. Lá, o que mais me chamou 
atenção foi a Visa. O trabalho que fizeram 
nos PDVs e nas lojas oficiais foi exemplar. 
Só depois descobri que o trabalho foi fei-
to pela GMR. 

Celso Schvartzer, diretor da GMR Marketing para o Brasil e a América Latina 

Tive três perspectivas diferentes: de den-
tro da organização dos Jogos, prestando ser-
viços para patrocinadores e como agência 
de ativação. Mas não acho que a minha vi-
são mudou. Diria que foi complementada. 
A Coca-Cola patrocina os Jogos Olímpicos 
desde 1928. Assim, você tem a oportuni-
dade de estar em contato com diferentes 
formas espetaculares de ativação. Você vê 
pelo lado do patrocinador, que é um papel 

de sempre querer mais. O papel do Comi-
tê Organizador é equilibrar. Serviu para en-
tender que por mais que um patrocinador 
queira, o equilíbrio é a coisa certa. A agên-
cia tem o papel de juntar essas duas pon-
tas e ajudar o patrocinador a atingir o má-
ximo da sua ativação. 

A Olimpíada é completamente diferen-
te. Primeiro, há a força da imagem, da mar-
ca, do movimento olímpico. A ideia de res-
peito ao adversário, do outro valorizando 
sua vitória. Além disso, há o foco no traba-
lho em equipe. A segunda coisa é uma pe-
culiaridade, que o Comitê mantém e que 
força as empresas a buscarem outras for-
mas de ativação, promovendo a criativi-
dade e a excelência da produção: a política 
de "clean venue" (limpeza demarcas) nas 
arenas. Caímos sempre na fácil tentação de 

inserir placas e marcas nos uniformes dos 
jogadores. Como os Jogos proíbem isso, as 
empresas vão atrás de outras formas de as-
sociação, procurando a melhor e mais di-
ferente ativação. 

Uma pesquisa mostra que para cada dó-
lar, as empresas americanas colocam mais 
US$ 1,1 em ativação. Esse conceito já está 
impregnado. Claro que nem toda ação é 
boa, mas todas as marcas patrocinadoras 
sabem que precisam ativar. As empresas sa-
bem que visibilidade não é o principal di-
reito de um patrocínio. Ele pode ser com-
plementar, porém quanto mais visibilida-
de você ganha, mais caro fica o patrocínio. 
E há outras formas de se associar. Quando 
visitei a Nascar, tirei a foto de um carro que 
tinha cerca de 50 adesivos de marcas. Ne-
nhuma tinha visibilidade, mas todas tinha 
uma relação com o esporte. Era o que im-
portava. No Brasil, a relação é de US$ 0,3 
de ativação para cada dólar de patrocínio. 
Diria que, no último ano, embalado pelo 
movimento de Copa do Mundo e Olimpí-
ada, as empresas começaram a olhar isso 
de forma mais efetiva. Ainda existem mui-
tas oportunidades para melhorar o merca-
do brasileiro — vindas de agências, clien-

tes e principalmente dos organizadores. As 
propostas focam principalmente na visibi-
lidade. Existe muito espaço para se melho-
rar isso. Os detentores de direitos têm de 
aprender a aperfeiçoarem o que querem, 
as agências buscarem outras formas de ati-
vação e proporem isso dentro de um plano 
estratégico, com avaliação de resultados. 

Os primeiros têm direitos exclusivos. 
Se a Visa comprar os direitos da Copa e 
da Olimpíada, os demais cartões de cré-
dito precisam buscar outras opções. Há 
propriedades como música, entreteni-
mento ou com algum esporte do univer-
so olímpico. Na Copa, por exemplo, a Ni-
ke é a patrocinadora do time e a Adidas, 
do torneio. Existe o direito exclusivo, mas 
ele não cobre todos os associados. Isso é 
diferente no universo olímpico: a Coca-
-Cola têm direito exclusivos para os Jo-
gos e para todos os Comitês Olímpicos 
no mundo. As marcas podem procurar 
oportunidades com atletas, treinadores, 
mas não podem se associar com os Jo-
gos. Um exemplo: se a Mastercard pa-
trocina o Leandrinho (Jogador da sele-
ção brasileira de basquete), ela pode fa-
zer comerciais, mas não poderá utilizar 
a camiseta do Brasil ou imagens que re-
metam à Olimpíada. E não podem fazer 
propaganda nos tempos dos Jogos, para 
não confundirem os consumidores com 
os detentores dos direitos. 

A Olimpíada é uma ótima oportuni-
dade para Londres. A cidade revitalizou 
uma parte que precisava disso. E a ativa-
ção das marcas está cada vez melhor. Em 
uma cidade tão grande quanto Londres, 
em alguns lugares vamos sentir o espírito 
olímpico mais do que em outros. Mas só 
por estar lá, você vai sentir muita emoção, 
conhecer pessoas de 200 países. Isso vai 
ser o principal que vamos ver em Londres. 

*Tim Lucas é sócio-diretor da 
The Listening Agency 

tim@thelisteningagency.com 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1518, p. 42, 16 jul 2012.




