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Resumo 
 
Este artigo enfoca como o Rio Media Center (RMC), centro de imprensa do Rio de 
Janeiro para os Jogos Olimípicos, foi um instrumento de mediação da cidade com o 
grande público por meio da mídia. Dentro do contexto da comunicação organizacional, 
foi observado que o RMC utilizou a assessoria de imprensa para colocar em prática uma 
estratégia discursiva pautada pela subjetividade da marca “Cidade Olímpica”, com o 
objetivo de valorizar a imagem de uma cidade idealizada a partir do megaevento. O 
estudo também analisa como o RMC buscou conexão de identidade local dentro de um 
evento global. As intervenções no espaço urbano indicam como foi criada a narrativa 
para a produção de sentido e valorização do projeto de cidade transformada, mesmo 
diante de um cenário de crise nas três esferas de governo às vésperas da Olimpíada. 
 
Palavras-chave: Rio Media Center; comunicação organizacional; subjetividade; 
identidade; imagem 
 
Introdução 

 A construção de centros de imprensa é uma tradição dos Jogos Olímpicos. 

Concebidos para receber milhares de jornalistas de vários países do mundo, atraídos 

pelo espetáculo midiático das competições esportivas e pela cultura local da cidade-

sede, os espaços são projetados para oferecer aos profissionais a estrutura necessária 

para a produção e transmissão da cobertura jornalística do megaevento. Além de salas 

equipadas que reproduzem o ambiente de trabalho das redações, os centros de imprensa, 

considerando o campo da comunicação organizacional, se caracterizam como um 

projeto de relações públicas, uma vez que sua elaboração leva em conta ações 

executadas, objetivos definidos, procedimentos metodógicos e alocação de recursos 

para a sua implantação (KUNSCH, 2003, p.367).  

 Neste texto, limito-me a analisar o Rio Media Center (RMC), centro de imprensa 

do Rio de Janeiro para os Jogos Olimípicos e Paralímpicos de 2016. A proposta é de um 

debate mais reflexivo que vai além das dimensões da instalação física, mas que gira em 

torno das possíveis intenções que motivaram a montagem de um espaço exclusivo, 

como parte de uma estratégia de comunicação para a construção de uma nova 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, no 40º Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ e integrante do Laboratório de 2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ e integrante do Laboratório de 
Comunicação, Cidade e Consumo (Lacon) da UERJ, adrianagmoreira@gmail.com.  
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identidade do Rio de Janeiro e valorização da imagem de cidade transformada e 

idealizada, a partir de um projeto criado para um grande evento global com 

características midiáticas e de consumo. As referências são o Guia do Jornalista3, peça 

do press kit, e o relatório final4 do RMC. O artigo também se apoia na própria história 

do Rio para mostrar que os grandes eventos ocorridos no início do século XX 

promoveram modificações no espaço urbano em nome do progresso e da modernidade. 

A hipótese central é que, diante do material coletado na fase exploratória da 

pesquisa e das primeiras análises, o RMC foi um instrumento de mediação da cidade 

com o grande público por meio da mídia, com a intenção de divulgar a transformação 

espacial e simbólica pela qual o Rio foi submetido. Percebe-se o deslocamento do 

termo-clichê “Cidade Maravilhosa” para “Cidade Olímpica”. Esta observação torna-se 

ainda mais relevante para as relações públicas, considerando um cenário de crise nas 

três esferas de governo e os aspectos negativos que ganham repercussão na mídia às 

vésperas do evento esportivo. Neste sentido, se faz necessário compreender como o 

RMC utilizou a assessoria de imprensa para colocar em prática uma estratégia 

discursiva pautada pela subjetividade da marca “Cidade Olímpica”, com o objetivo de 

idealizar o Rio de Janeiro como um projeto de cidade transformada, cuja imagem 

reinventada e midiatizada foi ampliada em escala global. 

Aspectos históricos 

A montagem dos centros de imprensa pela cidade-sede dos Jogos Olímpicos não 

é obrigatória. O primeiro foi em Sydney, em 2000, depois que Atlanta, sede anterior dos 

Jogos de 1996, sofreu um atentado terrorista e a cidade americana não tinha um espaço 

dedicado para atender a imprensa. Desde então, as cidades começaram a montar os 

centros não só para ter um local para reunir a imprensa em cenários de crise, mas, 

principalmente, utilizá-lo como uma ferramenta de comunicação para reforçar aspectos 

positivos de sua preparação e de sua cultura.  

O caráter efêmero dos centros de imprensa merece um olhar mais atento uma 

vez que acompanha a efervescência de grande eventos e/ou megaeventos. Em geral, são 

estruturas temporárias erguidas dentro de prédios já existentes. O Forte de Copacabana, 

um dos pontos turísticos mais visitados do Rio, cedeu espaço para os centros de 

imprensa da Copa das Confederações (2013), da Copa do Mundo (2014) e da Jornada 
                                                
3 Guia do Jornalista, distribuído no press kit aos jornalistas credenciados do RMC. Versão impressa, em português, 
editada pela Empresa Olímpica Municipal 
4 Relatório sobre o Rio Media Center produzido pela Empresa Olímpica Municipal em dezembro de 2016. Versão 
digital, em português, editada pela Empresa Olímpica Municipal 
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Mundial da Juventude (2015). Percebe-se que a localização está vinculada a uma 

comunicação simbólica do espaço no qual está inserido. Além de ser conhecido 

internacionalmente, Copacabana é um bairro que atribiu os sentidos do “ser carioca” e 

da hospitalidade brasileira e destaca-se como um principais cartões-postais de cidade. 

Embora localizado fora do eixo turístico, o prédio do RMC situava-se a pouco menos de 

200 metros da sede da Prefeitura	 e do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. A 

instalação física foi construída pelo município para abrigar inicialmente um pavilhão 

temático sobre a Olimpíada. Mas, como o projeto não foi executado e o prédio estava 

ocioso, acabou cedido para a montagem do centro de imprensa. Ainda assim, a 

proximidade com a Prefeitura e o Comitê reforçam simbolicamente o conceito das 

mensagens transmitidas oficialmente pelas duas organizações acerca da cidade e da 

preparação do evento, como mostra trecho da “Carta ao Jornalista”, uma espécie de 

cartão de visitas do RMC, no Guia do Jornalista: 
Nossa cidade, cosmopolita, hospitaleira e de beleza natural 
incomparável, demonstrou sua vocação para sediar grandes eventos. 
Se anualmente realizamos festas de proporções gigantescas como o 
Carnaval e o Réveillon, quando temos mais de dois milhões de 
visitantes, mais recentemente recebemos a Rio +20, a Copa das 
Confederações, os Jogos Mundiais Militares, a Jornada Mundial da 
Juventude e a Copa do Mundo, todos os acontecimentos de relevância 
mundial e reconhecidamente bem-sucedidos. (EMPRESA OLÍMPICA 
MUNICIPAL, 2016, p.4) 
 

 Os aspectos históricos também ajudam a entender que a vocação do Rio de 

Janeiro em sediar eventos foi construída há tempos. Desde o início do século XX, a 

cidade promoveu eventos para transmitir a imagem de prosperidade e outros atributos 

que, ao longo dos anos, constituem-se como valores representativos do brasileiro, como 

alegria, gentileza e hospitalidade. 

 Para comemorar o centenário da chegada da família real ao Rio de Janeiro e a 

abertura dos portos, o Rio sediou a Exposição Nacional de 1908, inspirada nas grandes 

exposições universais, realizadas em Paris e Londres no século XIX, para “mostrar os 

produtos fabricados no país e também ostentar a nova cidade do Rio de Janeiro ao 

mundo” (FREITAS, 2011, p.4). O desejo da elite brasileira em promover a imagem de 

cosmopolitismo serviu para desvincular o atraso colonial que marcava os países 

vizinhos da América do Sul.  
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 Diante deste propósito, a Exposição de 1908 durou três meses e recebeu mais de 

um milhão de pessoas. É o início da marca “cidade-espetáculo” que se consolidou até os 

dias de hoje.  
Sendo a primeira exposição brasileira que construiu um cenário 
próprio para a sua existência, o Rio de Janeiro começa a construir um 
conceito de cidade que sabe recepcionar os estrangeiros, com grande 
interferência da arquitetura, dos negócios e da comunicação. 
(FREITAS, 2011, p.4). 
 

 O cenário da exposição relatado por Levy (2008, p.86) mostra que prédios foram 

construídos para abrigar os pavilhões temáticos, inspirados nas quatros seções que 

dividiam a exposição: agricultura, indústria pastoril, indústrias e artes liberais. Grande 

parte das construções foi destruída ao término do evento. Apesar de valorizar a 

monumentalidade para ser percebida como um atributo de modernidade, percebe-se o 

caráter temporário dessas arquiteturas. Já no passado, a estrutura temporária das 

instalações era uma característica destes espaços de mediação social. Depois de 56 dias 

de funcionamento, a instalação foi totalmente demolida, após a Olímpiada. O terreno foi 

vendido pela Prefeitura para o Consulado dos Estados Unidos construir sua nova sede .  

De Maravilhosa a Olímpica: a (re)construção da cidade desejada 

 Mais tarde, a Exposição Internacional de 1922, em comemoração ao Centenário 

da Independência, buscou “internacionalizar” a imagem da cidade com a divulgação de 

uma cidade limpa e civilizada após a reforma de Pereira Passos, marcada por inúmeras 

demolições de casarios antigos e a “higienização” das ruas. Para muitos autores, a 

intervenção marcou a construção da “Cidade Maravilhosa”. 
Uma verdadeira ruptura com a dinâmica de vila colonial suja e 
insalubre. A partir daí uma cidade com ares mais cosmopolitas, 
alinhados aos anseios da elite local, começa a ganhar forma. O ápice 
desse reordenamento urbano se deu com a abertura da avenida 
Central, que tornou-se o epicentro da cidade rendendo-lhe a alcunha 
de “Paris dos Trópicos”, em alusão ao estilo arquitetônico clássico das 
construções que muito se assemelhavam às da capital francesa. 
(ELIAS, 2013, p.10) 

 O novo Rio de Janeiro passou a ser referência da cultura brasileira, incorporando 

referências francesas ao seu cotidiano, deixando de lado as raízes portuguesas que 

estavam associadas ao passado colonial.  
O Rio do século XIX foi apenas convincente. Foi quando a lagarta 
colonial rompeu a crisálida e converteu-se na Paris dos Trópicos de 
Pereira Passos e Oswaldo Cruz, no início do século XX, que o Rio, a 
Cidade Maravilhosa, serviu de suporte para a construção da 
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autoestima brasileira. (LESSA, 2005, p. 67) 
 

 Os esforços históricos para construir uma nova identidade vão além da 

transformação espacial. As intervenções modificam aspectos simbólicos da cidade que 

estão presentes nos dias atuais. O espaço urbano transformado também é criado a partir 

de uma composição de discursos subjetivos em torno da imagem da cidade desejável, 

espetacular e ideal. Ao longo de décadas, as narrativas para a promoção de eventos de 

grande porte nacionais e internacionais e/ou megaeventos no Rio de Janeiro têm como 

justificativa da celebração da modernidade e do progresso.  

 Embora o termo branding seja recente, verifica-se que, já no início do século 

XX, o Rio já se preocupava em (re)inventar-se por meio de intervenções urbanas 

marcadas por modificações espaciais e simbólicas. E, assim, com o passar dos anos, 

justifica-se sua hospitalidade gentil e “vocação” para sediar grandes celebrações.  
O consumo do Rio de Janeiro como cidade-mercadoria se dá a partir 
desses esforços históricos na modificação da imagem da cidade, em 
sua construção como cartão de visitas do Brasil, como cenário do 
espetacular maravilhoso, do desejável. Intervir na e modificar a cidade 
com objetivos econômicos – visando criar uma marca por meio do 
branding – é, como foi possível perceber, uma estratégia que remonta 
ao início do século XX, sendo sua principal justificativa a promoção 
de eventos de grande porte nacionais e internacionais e/ou 
megaeventos. (GOTARDO, 2016, p. 22).  

  Entende-se por branding o processo de construção de uma marca. O conceito 

vem das teorias do marketing e também pode ser compreendido por um conjunto de 

ações para tornar uma marca visível e identificável. Voltado para facilitar a 

identificação de produtos e serviços, procura valorizar os conceitos intangíveis 

apegando-se a valores emocionais e de fácil compreensão. Por isso, busca associá-los a 

elementos tangíveis de comunicação e marketing, como as marcas. 

 O Rio Media Center 

	 	 O Rio Media Center (RMC) foi uma das principais ações de comunicação da 

cidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Desenvolvido por iniciativa 

da Prefeitura, teve a parceria do Governo Federal e o apoio de instituições públicas e 

privadas. O artigo analisa somente as ações desenvolvidas pela cidade descritas no 

relatório final do RMC e no Guia do Jornalista. 

  O objetivo, diz o relatório, foi “oferecer a infraestrutura para facilitar o trabalho 

da imprensa nacional e internacional na cobertura dos Jogos” a fim de atender os 

jornalistas interessados na cobertura não-esportiva do megaevento. Ou seja, a 
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programação foi dedicada a assuntos relacionados à cidade como pautas sobre o legado, 

as transformações urbanas impulsionadas pela Olimpíada e as operações especiais de 

trânsito para as competições de rua.  

  Ainda com base nas informações do documento é possível classificar o RMC 

como um projeto de relações públicas uma vez que consiste “numa proposição de ideias 

ordenadas e num conjunto de ações capazes de modificar uma situação identificada por 

outra desejada” (KUNSCH, 2011, p.367). Além disso, fica claro que o desenvolvimento 

do RMC iniciou-se a partir de um planejamento subdivido em fases de trabalho, 

envolvendo equipes multidisciplinares, com organograma, metas de resultados, 

conceitos e objetivos definidos. 	 	

Definido o Pavilhão Olímpico como sede, o desafio seguinte foi 
elaborar um projeto detalhado de comunicação que pudesse atender os 
pré-requisitos e alcançar os resultados previstos pela prefeitura. O 
planejamento da comunicação do RMC foi baseado em três pilares: 
conteúdo jornalístico, operações de imprensa e instalação física. 
(EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL, 2016, p. 29). 

  O documento informa que o credenciamento registrou cerca de 7 mil jornalistas 

de 103 países que tiveram à sua disposição serviços gratuitos: internet de alta qualidade, 

broadcasting para transmissão ao vivo, uso de estúdios de rádio e tevê entre outros. 

Com um olhar mais atento às fotos é possível concluir que a instalação reproduziu o 

ambiente de trabalho das redações para atender profissionais dos mais variados tipos de 

veículos de comunicação. Ao definir-se como “centro aberto de mídia”, o RMC não 

limitou número de credenciados e não restringiu o acesso de jornalistas pela premissa da 

categoria dos veículos. Desta maneira, recebeu representantes das maiores agências 

internacionais até rádios comunitárias, passando por blogs a jornais universitários. 

  Com base nas teorias de relações públicas, considerando a cidade como uma 

organização, percebe-se que o RMC foi, de fato, um instrumento de mediação para que 

a Prefeitura pudesse atingir um grande público por meio de uma comunicação massiva. 
 Para que as organizações atinjam um grande número de pessoas, terão 

de usar, necessariamente, os veículos de comunicação de massa 
(jornais, revistas, rádio, televisão, cinema e outdoors), a internet e 
mídias segmentadas ou alternativas disponíveis na 
contemporaneidade. (KUNSCH, 2003, p.189). 

 
 Wright descreve comunicação de massa como “um tipo especial de 

comunicação, envolvendo condições de operações distintas, entre as quais está em 

primeiro lugar a natureza da audiência” (1978, p.179). Kunsch salienta que ao 
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mencionar a natureza da audiência, o autor “refere-se à grande massa, heterogênea e 

anônima, que é bombardeada por um elevado número de informações procedentes dos 

veículos de comunicação.” (2003, p.189).  

 Dentro da perspectiva de que o megaevento ocupa o espaço midiático de forma 

relevante antes, durante e depois de sua realização, o impacto das atividades promovidas 

pelo RMC, uma vez divulgadas pela mídia, são imprevisíveis.  

Percebemos que um megaevento não se restringe ao tempo de sua 
duração, ele vai além. Começa muito antes de seu início e termina 
muito após o seu encerramento. Por conta de suas reverberações, um 
megaevento se espraia por toda a sociedade em que se insere, 
sugestionando a coletividade. (FREITAS, 2011, p.9).  

	 	 Desde que foi anunciada para sediar os Jogos de 2016, o Rio virou um grande 

canteiro de obras a céu aberto ao longo dos sete anos que marcaram a sua preparação 

para a Olimpíada. O Rio de Janeiro mudou a representação de sua imagem. A “Cidade 

Maravilhosa”, exaltada internacionalmente por suas belezas naturais, também passou a 

ser denominada pela Prefeitura como “Cidade Olímpica”.  

 A subjetividade da marca Cidade Olímpica 

  A nova marca tornou-se uma diretriz tão forte no discurso da Prefeitura para a 

imprensa nacional e internacional, que mesmo impedida de usar o termo “Cidade 

Olímpica”, devido à restrição do período eleitoral, o RMC recorreu à subjetividade da 

marca nas ações de relacionamento com os jornalistas.  

  Kotler e Armstrong destacam que uma “marca pode ser mais bem posicionada 

com a associação de seu nome a um benefício desejável”.  
 As marcas são mais do que meros nomes e símbolos. Elas são um elemento-

chave no relacionamento da empresa com os consumidores. As marcas 
representam as percepções e os sentimentos dos consumidores em relação a 
um produto e a seu desempenho – tudo o que o produto ou serviço significa 
para os consumidores. Em última instância, as marcas existem na mente dos 
consumidores. (KOTLER; ARMSTRONG, 2014, p.265). 

 

  O trecho de abertura da “Carta ao Jornalista” ilustra a ideia. Embora o texto 

contenha a expressão “Cidade Olímpica”, fica claro que aqui o termo não está sendo 

empregado como marca, pois a redação não recorre à publicidade, mas, sim, aos 

recursos de mensagem institucional. Ainda assim, o termo tem a intenção de influenciar 

o jornalista por meio dos sentimentos, como propõem Kotler e Armstrong. 
 Sejam bem-vindos à cidade dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da 

América do Sul! Quase sete anos depois do anúncio do Rio de Janeiro como 
palco do maior acontecimento esportivo do planeta, chegou a hora de 
mostrarmos ao mundo como a Cidade Maravilhosa se tornou a Cidade 
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Olímpica. De provarmos não apenas a nossa capacidade de organizar um 
evento do porte de uma Olimpíada, mas também de aproveitar a sua 
realização para transformar profundamente a cidade. (EMPRESA 
OLÍMPICA MUNICIPAL, 2016, p.4). 

 
 Comentando sobre a importância do sentido para a marca, Semprini (2006, p.20) 

considera que o primeiro objetivo é a posição de um “projeto de sentido”. Assim, 

discursivamente, a marca como construção simbólica compartilhada é resultante de 

processos e estratégias que procura produzir algum sentido e ser significante, além de 

construir uma identidade. Este sentido pode ser o resultado de estratégias discursivas 

que a marca promove, principalmente, no espaço midiático.  

  Se considerarmos que discursivamente a marca se qualifica como um elemento 

pela construção social de sua identidade, Verón (2005, p.217) afirma que é da natureza 

de todo discurso construir “uma imagem de quem fala”, que no caso da marca 

contemporânea essa característica discursiva é preponderante. 

 À luz de Bakhtin, a produção de sentido pelo discurso é envolvida pelas relações 

sociais. A mensagem, segundo o autor, não está nas palavras ou nos seus enunciados, 

mas na representação de disputas pelo poder ou de conflitos sociais. O signo não reflete 

a realidade, mas refrata essa realidade, transformando-a. Sob a ótica de Bakhtin, 

mensagens, discursos, textos ou meramente palavras representam signos criados a partir 

de uma atividade produzida e não reflexiva. O sentido e o significado de uma 

enunciação na vida real (não importa de que tipo seja) não coincidem com os 

componentes puramente verbais de enunciação. “Tudo o que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o que é 

ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. (BAKTHIN, 1986, p. 31). As 

palavras faladas são imbuídas do que está implícito e do que não foi dito. 

  A capa do Guia do Jornalista estampa a foto da “nova” Praça Mauá com o 

Museu do Amanhã ao fundo, considerada uma das principais referências da 

transformação do Rio devido à realização da Olimpíada, um espaço carregado de 

representações simbólicas do projeto de cidade transformada. De acordo com o Guia, 

foram oferecidas visitas guiadas aos novos espaços, incluindo a região do Porto 

Maravilha e o sistema de transporte Bus Rapid Transport (BRT). Foram montadas 

estruturas para emissoras de tevê, chamadas de Press Areas, fazerem transmissões em 

diversos pontos, incluindo um estúdio no Arpoador com vista para a Praia de Ipanema. 

O RMC também ofereceu passeios aos principais pontos turísticos, como Corcovado e 

Pão de Açúcar, viagens para municípios vizinhos e outras capitais. A programação 
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apresentou demonstrações artísticas da cultura carioca e brasileira, como frevo e o 

passinho, e degustação de comidas e bebidas típicas, como caipirinha. Uma vez que  

novas referências urbanas, os tradicionais cartões-postais e outros elementos populares 

da cultura foram utilizados dentro da narrativa do RMC, pode-se considerar que o 

conteúdo jornalístico foi relacionado ao entretenimento e ao consumo turístico, 

principalmente no que se refere à forma com que o Rio é representado no exterior. 

 Assim, os atributos positivos puderam ser potencializados pelos meios de 

comunicação pelo fato de a mídia tratar o megaevento como espetáculo em busca do 

envolvimento da sociedade em torno daquele acontecimento tal como uma mercadoria 

que se compra por meio da sedução da imagem, incluindo a diversão. 

O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, indiscutível e 
inacessível. Sua única mensagem é ‘o que aparece é bom, o que é bom 
aparece.’ A atitude que ele exige por princípio é aquela aceitação 
passiva que, na verdade, ele já obteve na medida em que aparece sem 
réplica, pelo seu monopólio da aparência. (DEBORD, 2000, p.17) 
 

	 	 Mesmo ausente da instalação física, o jornalista credenciado continuava com 

acesso ao conteúdo do RMC por meio de seu site. Além de ser utilizado como uma 

ferramenta para a divulgação de fotos, vídeos, releases e transmissão ao vivo  das 

entrevistas coletivas, a página eletrônica reproduziu as referências imagéticas exibidas 

no prédio, como as fotos do painel de entrada que mostrava imagens do “antes e o 

depois” dos principais espaços urbanos remodelados ou construídos, entre elas a Praça 

Mauá sem o Elevado da Perimetral e reformada com o Museu do Amanhã.  

Por meio destas informações, podemos dizer que houve uma construção de 

sentidos sobre o Rio e de seu consumo como mercadoria. Novas referências 

contribuiram na (re)construção do imaginário e do cotidiano urbano para atender ao 

projeto de cidade transformada. Ainda que se tenha buscado valorizar uma identidade 

local nota-se que houve uma intenção de estabelecer uma conexão global em função 

deste objetivo. Por isso, há uma indicação de que o RMC não foi apenas um centro de 

disseminação de informação para os jornalistas. Ao assumir o seu papel mediador entre 

a Prefeitura e o grande público, por meio da mídia, foi um instrumento utilizado como 

ferramenta estratégica da gestão de comunicação oficial da cidade no contexto do 

megaevento com a finalidade de estabelecer este nexo: identidade local para consumo 

global.  

Para esta reflexão se faz necessário entender consumo tal como propõe Canclini 

(2010, p.60) como “um conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
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apropriação e os usos dos produtos” e como a ampliação dos desejos, sonhos e 

expectativas provenientes da atividade de consumir são impulsionadas pelos meios de 

comunicação e pelas novas tecnologias contemporâneas. O consumo da cidade do Rio 

pode ser entendido “não como simples cenário de gastos inúteis e impulsos irracionais, 

mas como espaço que serve para pensar, e no qual se organiza grande parte da 

racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica na sociedade”. (CANCLINI, 2010, 

p.14). Os meios de comunicação de massa ganham relevância na solidificação das bases 

de consumo porque são um espaço multicultural para a veiculação de narrativas 

relacionadas às marcas. 

O papel da assessoria de imprensa 

  Seguindo a lógica da função mediadora do RMC e de que o centro de imprensa 

se caracterizou como um espaço de consumo da cidade-mercadoria, verifica-se que o 

papel da assessoria de imprensa foi determinante na elaboração do planejamento de 

comunicação do RMC para preconizar positivamente a ideia do projeto de cidade ideal 

criada a partir da realização do megaevento. Kunsch aponta que as ações da assessoria 

de imprensa, quando implementadas a partir de um planejamento, tornam os resultados 

eficazes. 
No contexto da comunicação institucional, a assessoria de imprensa é 
uma das ferramentas essenciais nas mediações das organizações com 
o grande público, a opinião pública e a sociedade, via mídia impressa, 
eletrônica e internet. Seu processo e sua aplicação se dão por meio de 
estratégicas, técnicas e instrumentos pensados e planejados com vistas 
na eficiência (KUNSCH, 2003, p.169). 
 

  A respeito das considerações sobre as estratégias de comunicação, Neves 

salienta que o objetivo ideal é a “construção de uma imagem competitiva”.  

 O que fazer para se construir uma imagem empresarial competitiva e 
ter credibilidade é fácil de ser enunciado: consiste em desenvolver, 
fortalecer e proteger os atributos positivos da imagem da empresa e 
neutralizar os atributos negativos. (NEVES, 2000, p.23). 

 
  De acordo com o relatório, a equipe responsável pela assessoria de imprensa 

liderou o projeto do RMC do início ao fim, tendo poder de decisão em todas as etapas 

de desenvolvimento, principalmente no que se referia às diretrizes da comunicação. O 

objetivo foi reforçar as seguintes mensagens: “Jogos do legado, economia de recursos 

públicos, obras no prazo e sem elefantes brancos”. Por esta razão, podemos encontrar 

respostas para o questionamento de que a assessoria de imprensa foi uma ferramenta 

utilizada para colocar em prática uma estratégia discursiva pautada pela subjetividade 
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da marca “Cidade Olímpica”.  

  Embora a sensação de protagonismo do Rio fosse evidente, a repercussão 

midiática em torno dos assuntos relacionados à cidade aumentou à medida em que os 

Jogos se aproximavam, principalmente em relação a aspectos negativos. A 49 dias da 

abertura do evento, o governador em exercício Francisco Dornelles decretou estado de 

calamidade pública no âmbito da administração financeira. A grave crise econômica do 

estado impedia o governo de honrar os compromissos para a Olimpíada. As esferas 

municipal e federal também enfrentaram crises. Enquanto a tocha olímpica era acesa em 

Atenas, um trecho de 20 metros da recém-inaugurada ciclovia Tim Maia, um das obras 

da chamada “Cidade Olímpica”, desabou, matando duas pessoas. Em maio, o 

impeachment foi aberto e a presidenta Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias. 

 Em meio a sentimentos contraditórios, a cidade entrou na reta final da realização 

dos Jogos e passou a demonstrar ainda mais a intenção de reforçar sua identidade local 

como ponto de diálogo, associando a comunicação aos novos ícones para valorizar uma 

imagem positiva. A dimensão do megaevento ampliou o imaginário em torno de uma 

cidade ideal, hospitaleira, próspera e gentil. 

 Ao longo dos quase dois meses de funcionamento do Rio Media Center, 

centenas de matérias repercutiram as atividades desenvolvidas pelo centro de imprensa. 

De acordo com o relatório do Rio Media Center, em uma análise efetuada com 550 

matérias brasileiras e estrangeiras, as reportagens foram avaliadas entre positivas, 

negativas e neutras. Entende-se como positiva as matérias que dão um enfoque positivo 

à imagem da cidade; neutro que apenas relatam os acontecimentos; negativo aquelas 

cujo enfoque é negativo à imagem da cidade. Foram avaliadas também as atividades 

com maior repercussão na mídia, assim como as que citavam e não citavam o RMC, e 

os porta-vozes mais citados. 

 O termo imagem vem do latim imagine e significa aquilo que evoca uma 

determinada coisa, por ter ela semelhança ou relação simbólica. Ou seja, imagem não é 

necessariamente a realidade e, sim, como as coisas são percebidas. Para Neves, 

“imagem de uma entidade é o resultado do balanço entre as percepções positivas e 

negativas que esta organização passa para um determinado público”; percepção é “a 

captação de atributos, existentes ou não, reais ou imaginários, obtidos na entidade, que 

de tão forte para o observador pode acabar virando realidade. Neves também considera 

que “para se construir uma imagem empresarial competitiva e ter credibilidade consiste 
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em desenvolver, fortalecer e proteger os atributos positivos da imagem da empresa e 

neutralizar os atributos negativos”. 

 Dois terços das matérias foram avaliadas como neutras. Pode-se concluir, 

portanto, que a maioria das reportagens tinha caráter informativo e repercutiam as 

atividades e os serviços oferecidos pelo centro de imprensa.  

 
		
 Das reportagens neutras, 42% citaram o Rio Media Center como o local de 

origem da informação.  

 
	
 Matérias com origem em jornais digitais representaram 54% das reportagens 

neutras analisadas. Jornais impressos e rádio ficaram, respectivamente, em segundo e 

terceiro lugar nos meios com o maior número de matérias neutras. 
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 De todas as atividades desenvolvidas no RMC, as coletivas de imprensa foram 

as que mais tiveram a atenção da imprensa. Cerca de 63% das reportagens 

desenvolvidas repercutiram coletivas de imprensa. Os briefings vêm em seguida, com 

13%, e matérias sobre atividades como os balcões dos estados e municípios 

representaram 8% das matérias. 

 

 As cinco atividades que mais repercutiram na imprensa foram a coletiva de 

inauguração do Rio Media Center, o balanço dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o 

início dos Jogos Paralímpicos, a coletiva da entrega da bandeira para a cidade de 

Tóquio, e o briefing sobre o primeiro final de semana dos Jogos. 

 
 Ainda de acordo com o relatório do RMC, foram ouvidos cerca de 850 

profissionais credenciados, e a aprovação geral foi de 96% de aprovação. Ao serem 

perguntados se recomendariam o Rio Media Center a outros colegas jornalistas, 97% 

disseram que sim.  

Considerações finais 

 Este artigo tem o objetivo de compreender como o Rio Media Center foi 

utilizado como um instrumento de mediação da Prefeitura do Rio com o grande público 

por meio da mídia, considerando o campo da relações públicas, para divulgar a 

transformação espacial e simbólica pela qual a cidade passou com a realização dos 
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Jogos Olímpicos. A partir da análise do discurso dos dois materiais coletados, na fase 

exploratória da pesquisa, Guia do Jornalista e relatório final do RMC, mostram que a 

assessoria de imprensa foi utilizada com uma das principais ferramentas de 

comunicação organizacional. Percebe-se que a criação de uma nova marca e o 

deslocamento do termo “Cidade Maravilhosa” para “Cidade Olímpica” foi explorado 

pelo centro aberto de mídia na medida que influenciou os jornalistas positivamente, 

mesmo diante de um cenário complexo de crise que atingiu as três esferas de governo às 

vésperas da realização da Olimpíada. Aqui não se buscam verdades únicas, mas um 

olhar mais reflexivo a partir do questionamento de como a assessoria de imprensa 

colocou em prática uma estratégia discursiva pautada pela subjetividade da marca 

“Cidade Olímpica”.  

 Outro detalhe explorado neste trabalho são os aspectos históricos que estão 

presentes desde o século XX que formaram o alicerce da “vocação” do Rio de Janeiro 

para despontar até hoje como cenário dos megaeventos. Da mesma forma, a construção 

de sentido em torno do imaginário do Rio criou a identidade da cidade, caracterizada 

pelos atributos da alegria, hospitalidade e capacidade de receber o estrangeiro, fatores 

determinantes do ideário de uma imagem favorável do Rio para o consumo turístico. 

Foi com esses elementos aliados às técnicas e às ferramentas da comunicação 

organizacional, que o RMC foi além da sua instalação física e influenciou o público, por 

meio da mídia nacional e internacional, para a construção positiva de um projeto de 

cidade transformada. 
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