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Anúncios e comerciais sobre as Olimpíadas de Atenas estão nos mais diversos veículos, 
aumentando o volume de negócios 
 
A abertura dos Jogos Olímpicos de 2004 está marcada para a próxima sexta-feira (13) em Atenas, 
mas o reflexo do espírito esportivo e o grande fluxo de negócios gerado pelas Olimpíadas já 
podem ser sentidos intensamente no País. Anúncios e come rciais com o tema estão nos mais 
diversos veículos, aquecendo o mercado publicitário. Patrocinadores oficiais dos jogos, como a 
Visa, estão na mídia com grandes campanhas; patrocinadores de atletas, como a Tetra Pak, a Oi e 
a Telemar, também divulgam suas ações, intensificando a comunicação nestes dias que precedem 
os jogos. 
 
Por outro lado, os veículos televisivos que têm o evento como grande atração do ano, também 
entram pesado na divulgação de suas coberturas na Grécia. Neste segmento, destaque para o 
ESPN Brasil que no dia 11 invade as ruas com campanha publicitária maciça criada pela Duda 
Propaganda. Segundo o superintendente comercial do ESPN Brasil, Paulo Leal, o valor de tabela 
da ação publicitária do canal criada pela Duda gira em torno de RS l milhão. 
 
Na parte de patrocínios, o desempenho comercial também tem agradado aos veículos. As cotas da 
TV Globo, com valor de R$ 18 milhões cada, já foram todas negociadas. Com direito a mais de 
600 inserções, entre comerciais e vinhetas, adquiriram as cotas master da emissora Bra -desco, 
Ford, Kaiser, Nestlé e Visa. O top de cinco segundos, no valor de R$ 5,5 milhões, também já foi 
comprado pela Olympikus. 
 
A Bandeirantes, também transmissora dos jogos na tevê aberta, igualmente já tem as cotas 
fechadas. Petrobras, Coca-Cola, Casas Bahia, Nestlé e Banco do Brasil são os patrocinadores; 
Unilever, com OMO, adquiriu o top da emissora. E ainda Laboratório Aventis, Banco Real, Losango 
e McDonald's compraram cotas de participação. 
 
Mas são os canais de tevê fechada, especializados em esportes, que oferecem coberturas 
completas dos jogos através de mais de um canal. O ESPN Brasil coloca no ar mais uma emissora, 
o ESPN Brasil 2, para cobrir os jogos. Já o Sportv disponibiliza aos anunciantes quatro canais, dois 
a mais do que o canal costuma ter no ar. O canal disponibilizou cinco cotas master, todas já 
negociadas. Citroën, Banco do Brasil, Vivo, Visa e o Pão de Açúcar adquiriram as cotas. "Acho que 
esta é a primeira vez que o Pão de Açúcar compra um patrocínio mesmo", comemora Fred Miller, 
diretor da área comercial da Globosat, da qual faz parte o Sportv. 
 
Segundo ele, a emissora chegou a oferecer ao mercado seis cotas, mas decidiu fechar com cinco.  
 
"Em um evento como este as pessoas procuram um canal especializado, como o Sportv, que 
acaba dando uma cobertura diferenciada. E dois dos quatro canais já estão abertos para os 
assinantes durante parte do dia, o que gera um outro benefício para os cinco anunciantes. Eles 
sabem que têm uma entrega diferenciada, com um volume muito interessante e com a audiência 
grande", avalia. 
 
O top da emissora foi adquirido pelo McDonald's, lanchonete ofic ial dos jogos em Atenas.  
 
A Globosat também desenvolveu formatos diferenciados para atrair os anunciantes. "A Coca-Cola 
está conosco no quadro de medalhas, informativo sobre o ranking de medalhas.  
 
Desenvolvemos também o Momento Fair Play da Golden Cross. Ele será o momento de maior 
integração nos jogos. Serão programas que estarão elencando os melhores momentos em que se 
destacou o fair play", conta. 



A ESPN Brasil ainda tem uma cota master disponível, no valor de R$ 4,1 milhões, que dá direito a 
4 mil inserções. As outras foram adquiridas por Petrobras, Telemar e Pneus Continental. Microsoft, 
Hewlett-Packard e Novartis têm cotas de participação, sendo que este último também patrocina a 
contagem regressiva, no ar desde 1° de agosto. Já o top da emissora será patrocinado pela 
Reebok. "Este é um evento importante, com grande demanda por vários anunciantes e agências.  
Eles se conscientizaram que um canal especializado em esporte tem todo o benefício. O mercado, 
de maneira em geral, já entende que, em um evento como este, os canais de esporte se 
sobressaem com uma vantagem competitiva bastante clara em detrimento da tevê aberta que 
atende a outros interesses e segmentos de programação", analisa Leal. 
 
 
Leia mais 
 
Em tempo real 
O local escolhido para as Olimpíadas 2004 é o mesmo em que os jogos nasceram, mas o cenário é 
completamente diferente. No primeiro evento olímpico do novo milênio, o ritmo acelerado da 
internet dará aos fãs olímpicos de todo o mundo um gostinho de estar online na competição. 
 
Os portais brasileiros já estão a todo o vapor e em contagem regressiva para o início dos jogos. O 
Terra tem uma equipe de 30 profissionais trabalhando desde o dia 1° para dar aos internautas 24 
horas por dia de "emoções Olímpicas". O portal contratou as atletas Janeth, do basquete, Virna, 
do vôlei, e Sandra Pires, do vôlei de praia, para comentários especiais. 
 
O iG já destaca a cobertura olímpica em sua página. Através do seu site de notícias, o Último 
Segundo, o portal disponibiliza um hot site das Olimpíadas, Nele, os internautas têm acesso a 
notícias em tempo real e cobertura ao vivo dos jogos. O iG também disponibilizou cotas de 
patrocínio aos anunciantes. Banco do Brasil, GM e Telefônica estão entre os que adquiriram cotas.  
 
Já o MSN adquiriu o pacote Reuters Olyim-pics 2004. O portal reproduzirá todo o material 
produzido pela agência internacional de notícias, incluindo artigos e fotos. 
 
O UOL preparou um programa que já está sendo veiculado na TV UOL. O portal vendeu duas cotas 
de patrocínio da sua cobertura para o Banco do Brasil e Visa. Outras duas 
estão em negociação. 
 
 
Leia também 
 
Emissoras investem 
A importância de um evento como os Jogos Olímpicos, tanto comercial quanto editorialmente, fez 
com que as emissoras investissem pesado em suas coberturas. "Toda a competência e 
credibilidade do ESPN Brasil são colocadas à prova. Um event o como este traz ônus e bônus. Em 
função da nossa especialidade, temos que fazer um show de cobertura. Por isso estamos com um 
elenco de jornalistas e profissionais incluindo 35 pessoas, que estarão em Atenas, e outros 70 
profissionais no Brasil, todos dedicados full time à cobertura das Olimpíadas", diz Paulo Leal, su-
perintendente comercial do ESPN Brasil. 
 
"Não posso revelar os valores, mas representa um investimento de cerca de 40% a 50% do 
orçamento anual do canal em programação. O retorno comercial cobre isto e se ajusta ao 
orçamento, conseguindo proporcionar uma cobertura grandiosa. O objetivo final é que os 
assinantes possam desfrutar de cobertura sem igual na tevê aberta", diz Leal. Ele também 
destaca um diferencial dos jogos de Atenas. "Pela primeira vez o Ibope irá monitorar minuto a 
minuto a audiência dos canais de esporte. B a nossa expectativa é grande, já que atingiremos 
números altos de audiência", fala. 
 



Pedro Garcia, diretor de negócios do Sportv, também destaca a importância dos jogos para um 
canal esportivo. "Eventos como este e a Copa do Mundo são os momentos mais altos da história 
de um canal de esportes, apesar de termos uma política de tratar todos esportes da mesma 
maneira, incentivando. Mas no caso das Olimpíadas, temos a possibilidade 
de mostrar em 15 dias o melhor do esporte mundial", analisa. 
 
Seguindo uma política da empresa, ele não divulga números de investimentos. "Mas temos um 
aporte de investimento porque, só pelo fato de termos mais dois canais, precisamos ter mais 
produção. E estaremos com seis sinais de satélite para colocar as competições ao vivo nos nossos 
quatro canais", fala. Para fazer tamanha cobertura, o Sportv contará com uma equipe conjunta 
com a TV Globo de duzentas pessoas, sendo 100 no Brasil e as outras 100 em Atenas. 
 
Apesar de não transmitir esporte full time, a TV Globo trará uma grande novidade na cobertura 
dos Jogos de 2004. Pela primeira vez, a emissora utilizará equipamentos digitais de última 
geração que não requerem fitas para o registro de imagens. Além disso, a emissora terá, fora os 
satélites, fibras óticas para transportar o sinal dos eventos Olímpicos até o Brasil.  
 
Já a Band modificou bastante a sua grade de programação em função dos jogos. A emissora 
transmitirá as competições Olímpicas das 3 da manhã às 17h. Uma equipe de sessenta pessoas 
está indo para a Grécia para acompanhar os jogos. Para a transmissão, a Band terá um satélite 
exclusivo durante 24 horas. A emissora ainda disponibilizará na tevê fechada dois canais 
Bandsports e Bandnews. Para Marcelo Mainardi, diretor comercial da emissora, "A atração 
esportiva da Band e o momento de renovação da emissora se juntaram à força das Olimpíadas 
tornando o evento um grande sucesso". 
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