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Integração. O conceito também é fundamental para a 
imagem que simbolizará os jogos. “Quanto mais 
integrada, mais rica. Deve ser desenvolvido um 
sistema de design integrado”, alertou Brad Copeland, 
consultor do COI, em sua apresentação. “Representa 
um momento único em que todos os aspectos devem 
ser pensados. É uma chance de globalizar a cidade e 
conectar valores com os jogos. As Olimpíadas não se parecem e não podem ser sentidas como 
qualquer outro evento”, alertou. 
 
Por isso, a preocupação em transformar a cidade para os jogos, tematizar, dando extrema 
importância ao que o COI chama de “look of the games”, a imagem dos jogos na cidade sede, 
em ruas, avenidas, nos complexos esportivos etc. Por isso, o projeto olímpico prevê inclusive a 
retirada de todas as placas de outdoor das ruas. “Em Atenas, dez mil placas de outdoor foram 
retiradas. E não decoraram tudo com a temática olímpica no lugar, alguns espaços ficaram 
vazios, porque assim a cidade ficava mais bonita”, explicou. De acordo com a demanda do 
projeto a imagem dos jogos se espalha em menor ou maior escala. Em Pequim, foram mais de 
32 mil banners com a marca olímpica nas ruas. “O que ficará marcado dos jogos? A cerimônia 
de abertura, o Look of the Games com o ambiente olímpico que ele cria em toda cidade, o 
desempenho dos atletas e a receptividade dos voluntários”, apontou. Copeland lembrou que, 
quando se vê os ambientes dos jogos, logo se sabe que eles são das Olimpíadas e não de 
qualquer outro evento. 
 
A imagem olímpica deve refletir a cultura e a marca do país e da cidade, de forma relevante. 
Ela começa na marca, mas se expande, com vários desdobramentos, inclusive o look of the 
games. “Por isso tem que começar com uma ideia pequena, mas ser tão grande para que 
possa estampar a cidade e divulgá-la. Tem que ser um legado. E todas as imagens devem ser 
conectadas, mesmo que uma fique a quilômetros de distância da outra. Mesmo quem não for 
assistir a partidas dos jogos, deve se sentir neles só por estar na cidade-sede. Uma só 
imagem, uma só mensagem, um só tempo”, destacou. 
 
A marca tem que se conectar com as pessoas, criar um ambiente de celebração. “Criar 
continuidade em toda a comunicação e também nas ações dos patrocinadores. Integrar é a 
palavra-chave”, falou. Copeland disse estar ansioso pelo que sairá dos jogos do Rio. “Quando 



vi os jogos de Pequim e o que foi feito por lá, pensei que ninguém conseguiria repetir o que foi 
desenvolvido, a beleza dos jogos. Mas quando o Rio foi escolhido para ser a cidade-sede, 
pensei na mesma hora: vão sim”, afirmou, mostrando o quanto aposta no sucesso dos jogos 
do Rio de Janeiro. 
 
Scott Givens, diretor de cerimônias dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City e diretor 
artístico e de eventos da Candidatura Rio 2016, também deu algumas diretrizes para a 
construção da marca. “O grande desafio é integrar o design em todas as etapas, tendo em 
mente a essência da mensagem que deve ser passada e a imagem que deve ser trabalhada”, 
disse. Ele também destacou a importância de se levar em conta as três audiências dos jogos. 
 
“Espectadores do mundo todo, que devem entender a imagem mesmo sem falar o português; 
a nação brasileira, que tem que se inspirar com esta imagem, e, no caso do Rio, mais ainda, o 
continente que deve ser inspirado, já que os jogos nunca aconteceram aqui, e ainda, os 
cariocas, que devem ficar orgulhosos do que for alcançado”, falou. Para ele, que participou da 
candidatura do Rio, é uma oportunidade inigualável para a cidade. “Por isso tem que ser algo 
único, inspirador e olímpico. Estou ansioso para participar deste processo, quero encorajar 
vocês a viverem a sua paixão, a acharem a sua paixão e a aproveitarem estes anos que virão”, 
concluiu, citando o slogan da candidatura do Rio aos jogos, “Viva a sua paixão”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 maio 2010, p. 20.  
 
 
 
 


