




A essência dos Jogos era "paixão" 
e "transformação". Entendeu-se 
que este deveria ser um processo 
coletivo, com os escritórios do Rio e 
de São Paulo trabalhando juntos. E 
que antes de desenhar a marca era 
preciso desenhar a estratégia e aplicar 
a abordagem do Branding 3.0, que 
mostra o jeito Tátil de criar marcas. 

Em que consiste a abordagem do 
Branding 3.0, pensada para criar 
marca com propósito, processos e 
valores - presente no futuro? 

Há algum tempo a Tátil vem es
tudando sobre o futuro das marcas 
e as marcas de futuro. 

Acreditamos que as marcas que 
desejam garantir conexões sustentá
veis com todos os seus públicos terão 
de assumir responsabilidades para 
a transformação do cenário em que 
vivemos hoje. E que as marcas com 
maior poder de transformação são 
aquelas que conseguem dar vida ao 
seu propósito e aos seus valores com 
expressões relevantes e autênticas, que 
gerem experiências memoráveis. 

Para isso, é preciso começar com 
um processo de investigação para cap
turar a alma e a cultura das empresas 
e pessoas por trás das marcas e traçar 
diretrizes que ampliem sua capacidade 
de se manter atualizada, viva, relevante 
no presente e no futuro. 

Depois, é preciso interpretar e 

traduzir estas expressões de forma 
alinhada em todos os pontos de 
relacionamento para dar vida às 
marcas, com expressões poderosas, 
que ressoem com as pessoas. 

Por fim, com estratégia e expres
sões alinhadas devem-se construir 
as experiências que vão gerar valor 
sustentável para todas as relações 
entre a marca e seus públicos. 

A Marca Rio 2016 tinha tudo para 
trazer um novo propósito, novos pro
cessos e valores. 

A equipe de estratégia construiu 
uma dinâmica que reuniu mais de 40 
profissionais dos dois escritórios (Rio 
de Janeiro e São Paulo) para pensar 
um pouco diferente: construir um 
planeta chamado Rio 2016. As palavras 
"paixão", "transformação" e "carioca" 
deveriam ser polinizadas com todos os 
sentimentos, sonhos, desejos, objetivos 
e atributos ligados a cada uma delas. 

Depois, divididas em grupos, as 
equipes precisavam criar os planetas. 
Entender como sua população viveria, 
se relacionaria com a natureza e as pes
soas, cuidaria do presente e do futuro. 

Os melhores planetas foram es
colhidos em uma votação ampla e os 
conceitos de cada um foram sendo re
cheados com artigos, trechos de livros, 
imagens, linguagens, cheiros, cores, 
formas. Tudo o que era descoberto era 
trocado entre Rio e São Paulo, numa 
ponte aérea virtual diária. 

Acima, projeção virtual de 
esculturas em grande escala 
que poderão ser construídas 
em diversos pontos da 
cidade. Na imagem, fachada 
do Estádio de Remo da Lagoa 
Rodrigo de Freitas 

A marca tem 
harmonia gráfica 
e movimento 
contínuo, necessário 
na prática de 
todos os esportes. 
Ainda consegue 
ser em 3D, com 
ângulos que 
sugerem o símbolo 
do infinito, valor 
significativo, 
importante para 
a eternidade 
desejada pelos 
idealizadores dos 
Jogos Olímpicos." 

Washington Olivetto, publicitário 



A partir daí, a cada semana, os 
escritórios se juntavam via video
conferência para avaliar as marcas 
que iam surgindo. Muitas marcas 
foram nascendo e morrendo. As 
duas finalistas passaram por um 
processo de votação individual em 
que todos os funcionários da em
presa - da recepcionista aos sócios 
- tinham direito a opinar. O critério 
era o "direcionador da marca": 
"diversidade harmônica", "energia 
contagiante", "natureza exuberante" 
e "espírito olímpico" precisavam 
estar contemplados. 

As duas últimas marcas prati
camente empataram. A escolhida 
para representar a Tátil na concor
rência tinha muitas características 
dos maiores potenciais da empresa: 
era coletiva, experimentável, emo
cionante, calorosa, tátil. 

A estratégia da Marca Rio 2016 
começou com as palavras "paixão" 
e "transformação". Para consolidar 
a estratégia da marca e garantir o 
alinhamento das suas expressões 
em todos os pontos de relaciona
mento com seus públicos foi criado 
o "direcionador da marca". Mas em 
que consiste este direcionador? 

"Diversidade harmônica": nas
cemos de uma mistura de povos. 
Gostamos de celebrar nossa diversi
dade harmônica. Acolhemos todas 
as raças, credos, idades. Somos um 
povo que compartilha, de forma 
democrática, seu céu, seu mar, sua 
gente feliz. 

"Energia contagiante": a energia 
contagiante, capaz de unir com 
um abraço, diferentes países, atletas 
e povos, desenha uma marca em 
movimento. Uma marca com um 
gingado único, feito de alegria, união, 
celebração e amizade. 

"Natureza exuberante": a natureza 
exuberante do Rio inspira a viver 
com paixão e leveza e se reflete no 
jeito descontraído e caloroso de ser do 
carioca. É ela que dá forma e vida à 
nossa marca. 

"Espírito olímpico": a paixão 
que nasce no esporte, na garra, 



no desejo de superação traz para a 
nossa marca o legado do espírito 
olímpico, convocando a unir nossas 
forças e nossas aspirações para 
transformar o presente e o futuro. 

A notícia da vitória: muito trabalho 
e total sigilo. A notícia aconteceu em 
setembro de 2010, mas chegou com 
uma advertência: até a marca passar 
por uma extensa e rigorosa busca 
mundial para evitar qualquer conflito 
que impedisse o seu registro, era 
preciso total sigilo. Por isso, poucas 
pessoas ficaram sabendo. Entre elas, 
uma muito especial: a minha avó. 
Depois de rezar e torcer tanto, ela 
merecia fazer parte deste grupo seleto. 

No escritório do Rio foi montada 
uma verdadeira operação de guerra. 
Foi criada uma sala com fechadura 
com impressão digital e acesso restrito a 
poucos profissionais. Todo final de dia 
tudo o que tinha sido impresso preci
sava ser descartado. A comunicação era 
restrita, sem telefone e as transferências 

de arquivo eram feitas por uma rede 
especial, V P N , ligada diretamente ao 
Comitê Organizador Rio 2016. 

Durante quatro meses foram 
criados 38 manuais para este que é 
considerado o mais complexo sistema 
de identidade visual do planeta. 

"A marca tem harmonia gráfica e 
movimento contínuo, necessário na 
prática de todos os esportes. Ainda 
consegue ser em 3D, com ângulos que 
sugerem o símbolo do infinito, valor 
significativo, importante para a eterni
dade desejada pelos idealizadores dos 
Jogos Olímpicos", afirma o publicitário 
Washington Olivetto. 

Processo, lançamento e o desejo para 
o futuro da marca. Foram quatro 
meses guardando um segredo a sete 
chaves. Ou melhor, a umas 15 i m 
pressões digitais, usadas para abrir a 
fechadura digital do bunker onde um 
pequeno grupo do nosso time tivera 
de trabalhar nesse tempo todo, sem 
direito à internet e tendo que dar fim 

a todas as impressões do dia em um 
triturador de papéis. 

O segredo era o fato de que nossa 
marca havia sido escolhida para repre
sentar os Jogos Olímpicos Rio 2016! 

Como as pessoas iriam reagir? 
A primeira impressão era muito 
importante. 

Em poucos segundos, durante 
a cerimônia que anunciou a marca 
escolhida, a bandeira aberta e as pes
soas embaixo, ao invés de se sentirem 
claustrofóbicas como chegamos a 
temer, começaram a mover os braços 
para um lado e para o outro fazendo 
a marca dançar. 

Suspiro aliviado! Choro, abraços, 
palmas e gritos... tudo ao mesmo 
tempo! Nossa marca estava viva! As 
pessoas a receberam com empolga-
ção, em um grande abraço. 

Corta. Baixo Gávea. Três dias de
pois. Parando meu carro no mesmo 
lugar de sempre, Flávio, o guardador, 
vira pra mim e diz: "Chefia, entendi 
tudo, tô emocionado...! É a população 



do Rio finalmente unida pra mudar 
nossa cidade! 'Tamo' juntos!". 

Eu, naquele momento, comecei a 
entender o que estava acontecendo... 
tinha dado certo! As pessoas estavam 
entendendo as ideias que colocamos 
lá e, o que é melhor, se sentindo re
presentadas pela marca, por seus sim
bolismos, por suas formas, por suas 
cores. De Jacques Rogge, presidente 
do Comitê Olímpico Internacional ao 
guardador de carros do BG, a marca 
estava dando o seu recado. 

"É uma escultura cheia de vazios, 
que deixam a imaginação entrar", 
disse Rogge. 

A surpresa foi quando muitas das 
interpretações que começaram a ser 
feitas iam se desdobrando em ideias 
que nós, pelo menos, conscientemente, 
não tivemos a intenção de colocar 
ali! A palavra Rio, por exemplo, 
enxergada pelo prefeito na noite do 
lançamento, nos contornos dos per
sonagens, ou ainda os três níveis do 
pódio, representados no abraço e as 

inúmeras modalidades presentes nos 
gestos dos personagens foram leituras 
que fomos enxergando aos poucos! 

A marca estava viva! Ressoando 
nas pessoas! 

No fundo acredito que, de alguma 
forma, todas aquelas ideias "extras" 
foram sendo injetadas na marca pela 
soma, sem precedentes, da energia 
criativa de todo o nosso time. Quase 
100 pessoas, que movidas por uma 
energia diferente, talvez pela força 
do propósito olímpico, desenharam 
juntas de forma absolutamente 
cooperativa um símbolo que parece 
estar inspirando as pessoas! 

Mas talvez o que nos deixe mais 
empolgados seja o que eu ouvi do líder 
comunitário do Morro do Alemão, 
que visitamos há pouco para um novo 
projeto: "Fred, essa marca representa a 
soma das três forças: o povo, o governo 
e as empresas, que, em um grande 
abraço, com uma crença comum, se 
unem para transformar o Rio!". 

Que assim seja! 

Text Box
Fonte: ARC Design, São Paulo, n. 73, p. 24-29, mar./ abr.. 2011.




