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O
diretor da Olympo, agência de marke-
ting do Comitê Olímpico Brasileiro,
Leonardo Gryner (leonardo.gryner
@olympomkt.com.br), tem uma mis-

são árdua pela frente. Além de desenvolver um
programa de marketing consistente para o COB
nos próximos anos, a empresa é responsável
pela comercialização de todas as ações de
patrocínio dos Jogos Pan-Americanos de 2007.

A Organização Desportiva Pan-Americana
(Odepa), promotora dos jogos, repassou ao
COB por US$ 13 milhões todos os direitos de
imagem relativos ao evento que ocorre no Rio
de Janeiro daqui a dois anos. Ou seja, é o comi-
tê quem irá contratar a empresa para gerar as
imagens, vender cotas de transmissão para
emissoras interessadas em exibir os jogos e
explorar todas as oportunidades publicitárias
deste evento, que é exibido não só nas
Américas como em diversas partes do mundo.

Zelando para que tudo saia como planeja-
do, Gryner e sua equipe trabalham para que o
Pan seja um marco de evolução na forma de se
tratar o patrocínio esportivo no Brasil, Formado
em matemática, com pós-graduação em infor-
mática, o executivo trabalhou na Rede Globo
de 1975 a 1991 em diversas funções, tais co-
mo produtor e jornalista esportivo. Foi diretor
de esportes da Globo por sete anos, até migrar
para a área comercial. Ao sair da empresa,
montou sua própria agência, a Esporte Mídia,
e, posteriormente, a MG Ventura, ambas res-
ponsáveis por vários projetos que aproximam o
mercado anunciante do cobiçado universo
esportivo.

Aos 52 anos, Gryner detalha nesta entrevis-
ta os preparativos para os jogos, comenta os
avanços já conquistados pela Olympo e critica o
tratamento que o marketing esportivo tradicio-
nalmente recebe do mercado brasileiro.

ABOUT - Em março de 2004, o Comitê Olímpico Brasileiro lançou
sua própria agência. Quais são os objetivos da Olympo Marketing
e Licenciamento?
LEONARDO GRYNER - Somos responsáveis pelo programa
de marketing do COB de maneira geral, e nosso esforço
tem-se dado no sentido de profissionalizá-lo. O mercado
brasileiro sempre viu as agências de marketing como agên-
cias de venda de patrocínio. Mas o marketing é mais do que
isso. Aqui na Olympo, cuidamos de todos os aspectos do
marketing do COB, incluindo construção de imagem, publi-
cidade, relações públicas etc. Estamos montando um pro-
grama para que o comitê tenha uma estrutura de marke-
ting garantida no longo prazo.

No mundo inteiro, entidades que promovem grandes
eventos passaram a administrar elas próprias as atividades
de marketing relacionadas às suas propriedades. Nos
Estados Unidos é assim há muitos anos. A NBA, por exem-
plo, nunca teve uma agência de marketing externa, mas sim
um braço comercial que explora todos os direitos ligados
àquela propriedade.

O Comitê Olímpico Internacional começou a seguir
esse modelo em 1996, na Olimpíada de Atlanta. A Fifa
também criou a Fifa Marketing. Hoje em dia, a complexi-
dade das atividades de marketing para essas instituições
é tão grande que requer um time dedicado exclusivamen-
te ao tema. Desta forma, não faz sentido pagar comissão
para terceiros. Seguindo este princípio, o COB lançou a
Olympo.

ABOUT - A Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) tam-
bém possui uma agência de marketing?
GRYNER -A Odepa adota um modelo diferente. O Comitê
Olímpico Internacional tem um programa de marketing que
inclui a venda de 11 cotas de patrocínio internacional a
cada quatro anos. Já a Odepa não. Para os Jogos de 2007,
por exemplo, ela negociou antecipadamente com as cida-
des candidatas, Rio de Janeiro e San Antônio, que quem
ganhasse compraria os direitos comerciais dos jogos por
US$ 13 milhões. Nós assinamos o compromisso antes
mesmo de o Rio ser escolhido como sede.
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Então, hoje quem detém os direitos relativos ao Pan
2007 é o Comitê Olímpico do Rio, CO-Rio, que pertence ao
COB. E a Olympo é responsável pela sua comercialização.

ABOUT - f como estão os preparativos para o Pan?
GRYNER- Estamos indo muito bem. Temos um programa bas-
tante extenso e ambicioso, com uma meta de receita da ordem
de US$ 50 milhões. Hoje, já cumprimos quase 80% desse obje-
tivo e estamos confiantes de que vamos ultrapassá-lo.

ABOUT - Qual porcentagem do custo dos jogos será coberta
pelas ações de patrocínio?
GRYNER - No nosso orçamento original de candidatura,
estes US$ 50 milhões de patrocínio cobririam 25% do custo
dos jogos. Entretanto, no orçamento atual o custo dos
jogos subiu para cerca de US$ 641 milhões, e a receita de
marketing deverá cobrir apenas 15%.

ABOUT - Até agora, quantas cotas já foram vendidas, para quais
anunciantes e por quais valores?
GRYNER - Nosso programa tem três níveis de patrocínio. O pri-
meiro nível é o dos Patrocinadores Oficiais, para o qual dispo-
nibilizamos seis cotas. Elas já foram vendidas para Petrobras,
Caixa Econômica Federal, Olympikus, Sadia, Kaiser e Oi/Tele-
mar. Cada cota custou pouco mais de US$ 11 milhões.

O segundo nível é o dos Parceiros de 2007, categoria na
qual disponibilizamos outras 12 cotas, ao custo de US$ 3,5
milhões cada. Destas, seis já foram adquiridas pela Golden
Cross, as outras seis ainda estão em negociação.

O terceiro nível é o de Fornecedores, e neste caso acredi-
tamos que haverá cerca de 40 empresas associadas para
fornecer produtos e serviços.

ABOUT - As cotas já vendidas dão quais direitos aos anunciantes?
GRYNER - Dividimos os benefícios também em três grupos.
O primeiro é o benefício institucional, este inclui o direito do
anunciante de usar a logomarca na sua comunicação e de
se dizer patrocinador dos jogos. O segundo grupo de bene-
fícios é o que chamamos de visibilidade. Neste caso, são as
inserções em páginas de jornais e revistas, no site dos jogos
e em placas durante as competições. O terceiro grupo são
os benefícios promocionais, que incluem o direito a panfle-
tagens, distribuição de folhetos com amostras de produtos
ou a realização de promoções usando como tema os jogos.

Este conjunto de benefícios é comum aos seis patroci-
nadores oficiais. Além disso, cada um deles tem extensões
do contrato que são específicas e cujos valores também

variam de acordo com o que está sendo oferecido. Por
exemplo, a Telemar quer ser a única provedora dos servi-
ços de telecomunicações durante os jogos, a Kaiser quer
ser a única cerveja vendida nos estádios. Assim, para cada
um desses tópicos existe um conjunto adicional de bene-
fícios, específicos de sua categoria, que está sendo nego-
ciado caso a caso.

ABOUT - E no caso dos Parceiros?
GRYNER - Eles não têm acesso à marca do evento e também
não estarão presentes com visibilidade em todos os esportes.
Entretanto, terão direito aos outros benefícios que citei.

ABOUT - Além dos Jogos Pan-Americanos, os patrocinadores
poderão atrelar suas marcas à participação brasileira na Olimpíada
de 2008?
GRYNER - Sim. O programa é conjunto. Ser patrocinador
dos Jogos Pan-Americanos de 2007 implica também ser
patrocinador do COB até dezembro de 2008, o que inclui
os Jogos Olímpicos de Pequim.

ABOUT - Foi difícil comercializar as cotas?
GRYNER - Confesso que quando estávamos fazendo pla-
nos, um dos receios era com relação ao momento vivido
pelo mercado brasileiro, além do fato de não termos a tra-
dição de compra de projetos de longo prazo. Vários proje-
tos que conhecemos hoje, e que têm alguma longevidade,
são renovados ano a ano, mas ninguém sai comprando
cotas por vários anos. Tínhamos este desafio, mas o merca-
do reagiu muito bem, até porque o produto é muito bom.

ABOUT - Já está definida como será a transmissão de TV do
Pan 2007?
GRYNER - Globo, Record e Bandeirantes já adquiriram direi-
tos não exclusivos de transmissão dos jogos. Entretanto,
ainda não começamos a vender a transmissão internacio-
nal. No momento, estamos preparando uma licitação para
escolher a produtora que será responsável pela produção e
geração de todos os sinais de áudio e vídeo dos jogos. O
processo se inicia em 15 dias e a escolha deve ser finaliza-
da em meados de novembro. Será uma licitação internacio-
nal, para a qual estamos exigindo que os participantes
tenham experiência em eventos dessa natureza. Uma vez
apontada a produtora, abriremos uma nova licitação para
escolher o agente de vendas internacional. Estamos proce-
dendo desta forma porque a definição da produtora pode
valorizar a propriedade dos jogos. Hoje, a cota para adqui-
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rir direitos de transmissão do Pan 2007 é de R$ 7,5 milhões
para TV aberta. No caso das TVs fechadas, a cota é de R$
1,8 milhão. E para rádios, de R$ 450 mil. Ainda não fecha-
mos contratos com nenhuma TV fechada, nem com rádios.

ABOUT - As emissoras que irão transmitir o Pan 2007 poderão
contar com seus próprios patrocinadores?
GRYNER - Existem algumas regras. A primeira diz que antes
de oferecerem o projeto deles ao mercado, precisam consul-
tar os nossos patrocinadores oficiais. A segunda regra é que
não podem sobrepor publicidade virtual às nossas imagens.

ABOUT - Todas as competições terão cobertura da TV?
GRYNER - No pacote prometemos entregar às emissoras
700 horas de transmissão ao vivo todos os dias. Além disso,
pretendemos disponibilizar dois boletins diários com 40
minutos cada, contendo um resumo das competições que
não foram cobertas ao vivo.

ABOUT - Os anunciantes, as agências de publicidade e os veícu-
los de comunicação estão sabendo explorar corretamente o patro-
cínio esportivo no Brasil?
GRYNER - O mercado brasileiro ainda não tira um bom pro-
veito dos patrocínios esportivos. De uma forma geral, os
detentores do direito não sabem vender corretamente, e,
de outro lado, os compradores já entendem que não vale a
pena continuar comprando o que era vendido antigamen-
te, mas também não sabem o que comprar, nem qual a
maneira certa de comprar.

Durante muito tempo, o patrocínio de um evento foi
associado ao fato de se ganhar visibilidade via mídia espon-
tânea. Depois, descobriu-se que a mídia espontânea não
valia o dinheiro que estava sendo pago.

Até hoje o mercado brasileiro não descobriu uma fórmu-
la para tirar bom proveito do patrocínio. Quem tira provei-
to são aquelas empresas detentoras do próprio evento. O
que o mercado ainda não percebeu é que este mesmo
modelo pode ser utilizado em eventos que não sejam pro-
prietários. Podemos utilizá-los como ações de promoção
para gerar venda ou como programas de relacionamento,
por meio da distribuição de ingressos para os consumidores.
Este modelo tem dado certo em outros países e pode ser
aplicado a qualquer evento proprietário.

ABOUT - De que forma a organização dos Jogos Pan-Americanos
está superando este obstáculo?
GRYNER - Desenvolvemos um programa que permite o
pleno uso de todos os benefícios do patrocínio. Além disso,
nos preocupamos em ajudar os anunciantes a ativar esse
patrocínio. Em março deste ano, fizemos o primeiro work-
shop com todos os patrocinadores, explicando o funciona-
mento do evento e mostrando todas as possibilidades que
eles tinham para explorá-lo. A intenção não era vender mais
nada, era apenas mostrar o quanto eles poderiam fazer

com aqueles direitos que já haviam adquirido. Essa iniciati-
va ajudou os patrocinadores na fase de planejamento do
projeto. Mesmo assim, continuamos acompanhando as
estratégias de cada um deles, dando suporte para garantir
que tenham o melhor retorno possível do investimento.

Uma das dificuldades que o mercado brasileiro sempre
teve é a de como medir o retorno de um investimento dessa
natureza. Durante muito tempo, o retorno foi medido pela
quantidade de mídia -espontânea gerada, mas isto não
agrega nada para os objetivos de marketing da empresa.

No mundo inteiro, o retorno é calculado a partir dos obje-
tivos, que podem ser aumento de recall, de vendas, criação
de programas de relacionamento etc. A partir desses objeti-
vos são planejadas as ações que se utilizam do patrocínio aos
eventos. Depois, o patrocinador confere se atingiu as metas,
se as ultrapassou ou se ficou abaixo da expectativa.

Entretanto, muitas vezes, o patrocinador não pode espe-
rar o programa de patrocínio acabar para verificar se foi
bom ou se foi ruim, ainda mais num caso como este dos
Jogos Pan-Americanos, que são um projeto de dois anos e
meio. É preciso acompanhá-lo ao longo do processo, verifi-
cando como se está caminhando em relação aos objetivos.
Se não estiver funcionando bem, será preciso fazer uma
readequação, como ocorre com qualquer projeto-padrão de
publicidade. Não dá para esperar dois anos e meio para ver
se deu certo ou se deu errado.

Outra coisa fundamental é o fato de as ações de patrocí-
nio só gerarem benefícios concretos e volumosos quando
são de longo prazo. No patrocínio o anunciante busca criar
uma relação ou aprofundar um link emocional entre a
marca e o consumidor. É possível criar um impulso por meio
da propaganda em três meses, mas não um link de fidelida-
de em curto prazo.

Todo mundo cita como bom exemplo no País a associa-
ção do Banco do Brasil com o vôlei, que mantém uma rela-
ção de 13 anos. Hoje, ninguém acha que o Banco do Brasil
está sendo oportunista ou que esteja se aproveitando do
vôlei. Todo mundo já viu que o patrocinador realmente
abraçou o esporte. O vôlei passou por momentos bons e
ruins, mas o banco nunca deixou de estar ao seu lado. O
público em geral entende que há uma associação legítima
entre o Banco do Brasil e o vôlei brasileiro. Isto só se cons-
trói com o tempo.

ABOUT - Os patrocinadores do Pan 2007 já estão trabalhando
neste sentido?
GRYNER - A Sadia já está com um comercial no ar. A
Petrobras vai começar agora e a Kaiser também já está sol-
tando seus primeiros materiais relativos aos jogos. Mas
todos eles são patrocinadores que já apostam no esporte há
algum tempo. A Telemar, por exemplo, era patrocinadora
do COB e patrocina também alguns atletas individualmen-
te. A Sadia, a Olympikus, a Petrobras e a Caixa também têm
uma história longa de patrocínio esportivo no Brasil.
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