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Quando a zagueira americana Heather Mitts entra em campo nesta Olimpíada, ela não 
depende só do apoio das colegas de time e da torcida. Mitts teve um ligamento rompido no 
ano passado e teve que ficar de fora da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em setembro. 
Mas ela está de volta para os Jogos Olímpicos de Pequim. E sem dúvida com a confiança 
reforçada, porque ela sabe que os médicos estão por perto, prontos para examinar seu joelho 
ao primeiro sinal de problema. Eles tem à disposição uma máquina compacta de ultra-som, a 
LOGIQ i da General Electric Healthcare. O aparelho, que pesa 12 libras-peso, pode produzir 
imagens detalhadas dos mais ínfimos rompimentos em seus ligamentos com a mesma precisão 
das máquinas de 800 libras-peso encontradas nos hospitais.   
 
Ela é parte da estratégia da GE de usar as Olimpíadas para mostrar suas últimas inovações. A 
GE usou uma versão anterior do LOGIQ i nos Jogos de Inverno de 2006, em Turim, dando a 
pesquisadores a chance de testarem o equipamento em um ambiente de alta visibilidade, em 
que contusões graves sempre acontecem. E tão importante quanto isso para a GE, é o fato de 
as vendas de seus equipamentos de ultra-som usados na medicina esportiva terem aumentado 
75% desde Turim. "A Olimpíada é uma oportunidade de mercado enorme para a GE", diz Peter 
Foss, diretor de patrocínio da GE para as Olimpíadas.   
 
Há muito tempo as Olimpíadas são uma excelente vitrine para os equipamentos e utensílios 
esportivos, das sapatilhas ultraleves da Adidas usadas em Tóquio em 1964 pelo medalhista de 
ouro alemão Willi Holdorf, às camisetas leves que absorvem o suor vestidas pela corredora 
Kathy Freeman em Sidnei em 2000. E a Olimpíada de Pequim não é diferente. Kobe Bryant e 
LeBron James vão usar os tênis de basquete Hyperdunk, da Nike, que apresentam uma teia de 
fibras de cristal líquido que é cinco vezes mais forte que o aço. O nadador Michael Phelps 
poderá reduzir seu tempo em alguns milésimos de segundo com os óculos de proteção da 
Speedo. E uma bicicleta de US$ 25.000, com o quadro formado por uma única peça superforte 
e fibra de carbono, poderá dar um empurrão na equipe de ciclistas da Austrália.   
 
Mas não são apenas as companhias de artigos esportivos que usam a Olimpíada para guiar 
suas estratégias de inovação. Empresas de uma série de setores - arquitetura, tecnologia, 
produção de alimentos e outras - vêm se beneficiando do trabalho com atletas ou comitês 
locais de organização para desenvolver idéias novas. Nos Jogos de Inverno de Squaw Valley, 
em 1960, o primeiro a ter placares computadorizados, a IBM exibiu seus equipamentos atrás 
de uma parede de vidro, na esperança de impressionar clientes corporativos. Quatro anos 
depois, nos Jogos de Inverno de Innsbruck , a Xerox apresentou cinco de suas novas 
fotocopiadoras, usadas para imprimir folhas de resultados à velocidade de sete páginas por 
minuto.   
 
A fabricante de relógios Omega, cronometrista oficial das Olimpíadas desde 1932, exibiu novas 
tecnologias nos jogos mesmo quando elas tinham pouco a ver com relógios e cronômetros, 
que são seu forte. Em 1964, por exemplo, anunciou um sistema de sobreposição dos tempos 
dos atletas na tela de TV, uma técnica que se tornou norma nas transmissões esportivas. Em 
Pequim, a está lançando sensores de movimento (para detectar largadas queimadas) e 
sistemas de GPS (para rastrear remadores). A Omega diz que exibir suas invenções nas 
Olimpíadas reforça sua reputação de precisão. "Cronometrar eventos esportivos de prestígio dá 
credibilidade à nossa marca", diz Stephen Urquhart, presidente da Omega Worldwide.   
 
A companhia de tecnologia franco-chinesa ASK-TongFang desenvolveu chips de identificação 
de rádio-freqüência para a Olimpíada, parecidos com a tecnologia que os grandes varejistas 
internacionais provavelmente estarão usando em breve para monitorar os produtos da fábrica 
até a casa do consumidor. O comitê organizador dos jogos de Pequim queria eliminar a 
falsificação de ingressos e para isso contratou a ASK-TongFang para fabricar tíquetes que 
levam um diminuto chip de computador que pode conter vários bits de informação. Para a 
maioria dos eventos, eles contêm apenas informações básicas como número da cadeira do 
espectador, mas para as cerimônias de abertura e encerramento, cada ingresso leva o nome 
do espectador, número de passaporte, um registro de identidade, além de outros detalhes. O 



custo: US$ 0,45 por ingresso, comparado a cerca de US$ 0,03 para os ingressos comuns com 
códigos de barra.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Olimpíada é usada como vitrine para novidades de empresas de diversos setores, 
como Nestlé, GE e Omega 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em razão dos bilhões de dólares que o governo chinês gastou na preparação da Olimpíada, 
muitos dos locais de competição se tornaram amostras de inovação. O estádio principal, 
projetado pelos arquitetos suíços Herzog & de Meuron, tem uma estrutura de aço heterodoxa 
que o faz parecer um ninho de pássaro gigante. Isso estimulou as construtoras chinesas a 
aprenderem técnicas de soldagem hiperprecisas, que nunca haviam tentado antes. O Centro 
Aquático Nacional, apelidado de Cubo de Água, é coberto por um revestimento de plástico azul 
cintilante cujos detalhes lembram bolhas. Ele absorve 90% da energia solar que atinge a 
estrutura, mantendo o prédio aquecido, de modo que consome menos energia no aquecimento 
das cinco piscinas. No estádio de basquete, um revestimento de liga de alumínio reflete raios 
solares, permitindo ao sistema de resfriamento do prédio usar menos da metade da energia de 
uma estrutura mais convencional.   
 
É claro que a maior parte das inovações acontece em uma escala muito menor. A PowerBar, 
por exemplo, uma subsidiária da Nestlé que produz alimentos reforçados com vitaminas para 
os atletas, criou uma embalagem de fácil utilização para uma bebida energética que, segundo 
a empresa, pode melhorar a velocidade dos ciclistas. Essas bebidas são usadas pelos ciclistas 
que querem uma "explosão" rápida de carboidratos quando suas pernas começam a entrar em 
fadiga. Mas espremer o líquido pegajoso de bolsas de papel laminado era complicado. Então, 
os pesquisadores da Nestlé na Suíça desenvolveram invólucros de gel para serem mordidos.   
 
As Olimpíadas são uma plataforma de marketing sem igual e as empresas vêem a inovação 
como uma maneira de prender a atenção do público. A Speedo, por exemplo, recebeu tanta 
atenção da imprensa em 2004, na Olimpíada de Atenas, por causa de seus trajes de banho 
inteiriços - que ajudam os nadadores a deslizar pela água com menor resistência -, que decidiu 
não gastar um centavo com propaganda na Olimpíada de Pequim. A decisão "foi arriscada", diz 
Craig Brommers, vice-presidente de marketing da Speedo. Mas valeu a pena. Em fevereiro, a 
companhia lançou uma linha atualizada, chamada LZR Racer, e desde então nadadores que 
estão usando os trajes já quebraram vários recordes. Isso tem gerado muita cobertura 
gratuita da mídia, deixando dinheiro para a companhia estender o uso da tecnologia LZR para 
as peças voltadas para o consumidor comum. Brommers diz que no fim do ano a Speedo vai 
lançar calções para homens que repelem a água e um maiô para mulheres que molda o busto 
para reduzir o arrasto.   
 
A GE pode estar indo mais longe com seu esforço de marketing relacionado à inovação. 
Planejou um "Imagination Center" com amostras de novos produtos, como a máquina de ultra-
som que Heather Mitts tem à disposição em Pequim e outros 400 projetos da companhia 
relacionados às Olimpíadas. Esses incluem um sistema de reciclagem de água da chuva no 
Estádio Nacional, turbinas eólicas para a geração de eletricidade para os Jogos, e um aparelho 
de tomografia por ressonância magnética de baixo consumo, no hospital da Vila Olímpica.   
 
No total, a companhia diz que obteve US$ 700 milhões em vendas com a Olimpíada. Após o 
evento, o "Imagination Center" será transportado para os escritórios da GE em Xangai. 
Certamente, a GE acredita que o espírito olímpico viverá - não só o espetáculo, é claro, mas 
também a competição acirrada - para trazer inovações lucrativas ao mercado. Foss diz: "As 
Olimpíadas são um laboratório comercial que nos permite provar que podemos fazer um 
trabalho melhor para os clientes". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 ago. 2008, Tendência & Consumo, p. B4. 


