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Estratégia de marketing para atrair mais consumidores durante os jogos olímpicos integram 
ações de algumas empresas de olho no aumento do faturamento. 

Os esperados Jogos Olímpicos de Pequim estão prestes a terminar, mas as vendas de produtos 
voltados ao assunto ainda devem prosseguir. Empresas de diferentes ramos apostaram no 
tema para implementar ações de marketing com o propósito de dar maior visibilidade aos 
produtos e, conseqüentemente, alavancar a comercialização. 

Na opinião de Pedro Pires, coordenador do curso de pós-graduação de Gestão de Marketing 
Esportivo da Trevisan Escola de Negócios, a oportunidade comercial que o evento esportivo 
proporciona pode ser observada em praticamente todos os setores, desde a construção civil 
até a alimentação. *Somente com a construção da Vila Olímpica a China movimentou 
imensamente o setor de construção civil e habitação, por exemplo*, avalia Pires. 

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), o valor arrecadado com ações de marketing 
do quadriênio 2004-2008, com os Jogos de Inverno de Turim (2006) e os Jogos Olímpicos de 
Pequim (2008), deve superar, em dois dígitos, a quantia obtida no quadriênio anterior (US$ 
4,2 bilhões), gerando também mais negócios nos diversos cantos do mundo. No Brasil, várias 
empresas estão de olho neste período para elevar suas vendas e lucrar com os jogos de 
Pequim. 

Este é o caso da loja Happy Town, que investiu no tema Olimpíadas criando roupas esportivas 
para os bichinhos de pelúcia personalizados que comercializa e distribui para 25 franquias 
instaladas em todo o Brasil. As roupinhas disponíveis são de vôlei masculino e feminino, 
tenista, quimono de artes marciais, futebol, maiôs, sungas e roupas de ginástica. Além disso, 
produz gibis intitulados *Happy Town Rumo às Olimpíadas*, com histórias animadas de seus 
bichinhos, que são distribuídos em quiosques, escolas, consultórios pediátricos, eventos e 
outras lojas dos shoppings. 

A proprietária e diretora de marketing da Happy Town, Suzana Monteiro Borzani, afirma que a 
empresa resolveu inovar em seus produtos utilizando as Olimpíadas por acreditar que é um 
assunto que interessa a todas as idades. *O público da marca é constituído 65% por crianças, 
então resolvemos desenvolver um gibi focado nos jogos para cativar nosso cliente mais 
numeroso*, relata.  

A proprietária da loja revela que o gibi contribuiu para as ações de marketing acontecerem 
fora dos pontos de vendas. *No conteúdo do gibi tem jogos educativos envolvendo as 
bandeiras e a localização dos países e isso abriu portas para a marca em algumas escolas de 
São Paulo*, conta Suzana. De acordo com ela, o volume de vendas, até agora, está 
surpreendendo as expectativas. *O poder de divulgação do gibi é muito grande, muitas 
crianças procuram a loja por indicação de amigos que compraram o produto. Por isso estamos 
esperando um incremento de 20% nas vendas*, planeja. 

Outra empresa que apostou no tema das Olimpíadas foi a Morana, rede de franquias de jóias. 
A marca produziu a *Coleção Oriente Shine* inspirada em conceitos e movimentos vindos do 
oriente para criar colares, brincos, pulseiras e anéis com mistura de cores fortes, como 
turquesa com marrom, pink com verde água e vermelho com preto. Nas lojas da Morana é 
possível encontrar ainda adesivos de moedas orientais indicando preços variáveis de produtos 
e os ícones de lançamento das peças são dragões montados, produzindo, assim, um desenho 
lúdico de um acessório. 



Segundo o diretor de marketing da Morana, Eduardo Morita, a empresa fica atenta aos eventos 
e desde fevereiro começou a produção das jóias. *A marca trabalha com uma linha de 
produtos que são atemporais e destina cerca de 30% a 40% da produção para investir em um 
tema. A criação das peças desta nova coleção foi inspirada na Imigração Japonesa e nas 
Olimpíadas de Pequim*, conta. 

O diretor de marketing destaca que o consumidor vai buscar na loja a motivação oriental. 
*Com o lançamento da nova coleção, os clientes procuram por ideogramas e jóias que 
possuem formas que remetem à atmosfera oriental, incentivados pelos jogos olímpicos*, 
analisa. A Coleção Oriente Shine foi lançada na segunda semana de agosto e ainda será 
comercializada por um período de dois a três meses. *Esperamos gerar um estímulo nas 
vendas de 15% a 20% com os acessórios temáticos*, prevê Eduardo. 

O especialista em marketing esportivo, Pedro Pires, observa que para a empresa ter sucesso 
no lançamento de produtos temáticos é preciso ter uma visão ampla do que pode ser 
explorado e planejar antecipadamente todos os passos para criar os novos produtos. 
 

Pires alerta ainda que as corporações que usarem o tema Olimpíadas, transmitindo mensagens 
de apoio ao esporte, deveriam destinar recursos para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 
*Existe um grupo de patrocinadores oficiais e tem também uma série de empresas que usam 
os jogos em suas publicidades, porém não disponibilizaram recursos para esse fim. Por isso, 
percebe-se que o marketing esportivo no Brasil, que começou há cerca de 12 anos, ainda está 
na *idade da pedra*, conclui. 
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