
Nesta edição, apresento a marca da Olimpíada de 2016, 
criada pela empresa de design carioca Tátil Design. 
Pouco antes da virada do ano, ela foi apresentada ao 
público na praia de Copacabana através de um imenso 
bandeirão. Bem diferente do que a opinião pública e de 
especialistas falou da marca da Copa 2014, a marca da 
Olimpíada Rio 2016 tem agradado não só ao comitê que 
a escolheu, mas também ao público em geral. 
Como o próprio Fred Gel li, diretor criativo da Tátil des
taca, a marca tem agradado do taxista ao especialista. 
No total, foram oito empresas que apresentaram seus 
projetos criativos. 



Em minha opinião, a marca criada pela Tátil mostra a 
competência do design brasileiro e responde a todas as 
expectativas de uma marca com relevância mundial e de 
grande importância para o nosso Brasil. A decisão do Co
mitê Olímpico, de convidar apenas empresas brasileiras, 
confirmou a certeza de que nosso Brasil tem criatividade, 
técnica e competência total no design. 
O comitê Olímpico Internacional (COI) espera alcançar 
a cifra de R$3 bilhões com os produtos licenciados que 
tenham a marca das Olimpíadas Rio 2016. 
Nosso colega Ricardo Leite, da Crama Design, empresa 
também carioca, teve o privilégio de fazer parte do júri 
e falou sobre os principais pontos que contribuiu para a 
escolha dessa marca. 
1. O símbolo traduziu magnificamente os ideais olímpi
cos de fraternidade, união entre os povos, e a transfor
mação do homem através do esporte. 
2. O símbolo é inspirador para os atletas que podem se 
reconhecer num pódio imaginário (três figuras: ouro ao 
centro e 2 o e 3 o colocados). 
3.Simbolizar o receptivo povo brasileiro, reconhecida
mente cordial e festivo, num movimento de dança/abra
ço continuo e infinito. 
4. De modo novo e subliminar (e isto é o diferencial: ser 
subliminar), desenhou um recorrente símbolo do Rio: o 
Pão de Açúcar. Para os designers estrangeiros isso nem 
pesou tanto, mas, para os brasileiros do júri, a forma sutil 
e inédita de tridimensionalizar um ícone tão desgastado 
foi encantadora. 
5. Por fim, é um símbolo diferente do que já foi visto em 
Jogos Olímpicos: de modo gráfico é tridimensional. E 
muito importante: no início de uma era em que o 3Djá 

está batendo à nossa porta. Em breve, provavelmente 
antes de 2016, isso será realidade. E a Marca Rio 2016 
deverá resistir com interesse até lá. 
Fred Gelli fala, ainda, que o processo de criação reuniu 
uma equipe multidisciplinar no Rio e São Paulo, que in
vestigou o universo da marca e suas edições anteriores, 
outras competições e eventos. A equipe buscou enten
der as estruturas latentes por trás de paixão, transforma
ção e carioca. Foram mais de 100 pessoas envolvidas no 
processo, entre estrategistas, designers e redatores. 
As melhores referências foram trocadas e trabalhadas 
de forma coletiva. Foram mais de 50 opções antes de 
chegar a essa marca. 

• Entre a equipe interna da Tátil, duas ficaram finalistas, e 
ainda houve empate técnico. Gelli ficou com a função de 
decidir qual das duas seria apresentada ao COB. 
Ele afirma que, como solução, buscou-se criar uma mar
ca essencialmente humana. 
Diz: "Nascemos de uma mistura de povos. Gostamos 
de celebrar nossa diversidade harmônica. Acolhemos, 
com um abraço, todas as raças, credos, idades. C o m 
partilhamos, de forma democrática, nosso céu, nosso 
mar, nossa gente feliz. Esse calor humano, que faz parte 
da natureza do carioca e do próprio espírito olímpico, 
é moldado pela natureza exuberante de uma cidade 
que nos inspira a viver com paixão e leveza, a gostar 
de conviver e compartilhar. A atmosfera da nossa 
paisagem se reflete na marca e na sua paleta de cores. 
O amarelo é feito do sol e da nossa essência calorosa, 
viva, alegre. O azul tem a fluidez da água que nos cerca 
e do nosso jeito descontraído de levar a vida. O verde 
traz nossas florestas e a nossa esperança, a visão sem
pre positiva e otimista que nos permite ir mais longe. 
Juntos, diferentes países, atletas e povos se abraçam 
com uma energia contagiante. 
Um movimento individual e coletivo que, num segundo 
olhar, revela um dos nossos cartões postais. Um Pão 
de Açúcar vibrante, que balança num gingado feito de 
alegria, união, celebração e amizade. Uma marca que 
possui diversos simbolismos, uma marca que transborda 
união, transformação, paixão e energia. Uma grande rede 
coletiva em movimento, um convite, e uma inspiração 
para o Rio e para o mundo." 
Parabéns aos criativos da Tátil e ao COB! 
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