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40 london calling

Os comerciais da Olimpíada,  
a maior atração da sua TV
Campanhas publicitárias em torno dos Jogos começam a ser veiculadas em Londres, mas seus impactos  
ainda não são tão intensos como em outras grandes competições esportivas

Por Tim Lucas*

Se alguém perguntar até mesmo ao maior 
fanático por esportes quais são seus co-

merciais preferidos sobre a Olimpíada, não 
fique ansioso por respostas. A publicidade 
ligada aos Jogos tradicionalmente é mais 
discreta do que a de outros grandes even-
tos do gênero, como a Copa do Mundo ou 
o Super Bowl, a final do campeonato de fu-
tebol americano. No Brasil, uma vez que a 
Record, e não a Globo, detém os direitos de 
transmissão ao vivo, a cobertura da Olim-
píada de 2012 será bem diferente do habi-
tual. No Reino Unido, a questão sempre foi 
um tanto complicada, porque a tarefa sem-
pre ficou a cargo da BBC, que, na qualidade 
de empresa estatal, não exibe comerciais.  

Mesmo assim, o impacto dos Jogos não 
deve ser desprezado. Os anúncios de TV, em 
geral, representam 80% das verbas publici-
tárias nos países-sede, e, nos anos olímpi-
cos, tanto os grandes patrocinadores como 
os concorrentes não associados ao evento 
investem mais em promoção. Um relatório 
da Nielsen sobre o efeito dos comerciais nos 
chineses após a Olimpíada de 2008, em Pe-
quim, mostrou que oito em cada dez par-
ticipantes declararam que a publicidade 
ligada aos Jogos aumentou o interesse pe-
la competição. Desses, 64% responderam 
que se sentiram estimulados a assistir às 

competições dos atletas que apareciam 
em anúncios.

Enquanto o brasileiro talvez ainda tenha 
de esperar um pouco para ver os primeiros 
anúncios ligados a Londres 2012, o público 
britânico já se acostuma aos comerciais de 
patrocinadores oficiais. A primeira leva es-
treou há cerca de três meses e deve ser se-
guida de outras à medida que se aproxima 
o grande dia. Os primeiros foram dos pa-
trocinadores mais tradicionais, como Visa, 
P&G e Coca-Cola, além de marcas como 
British Airways, Cadbury e Lloyds Bank. 
Para compreender melhor essas primei-
ras campanhas, conversei com três bra-
sileiros — que moram no Reino Unido e 
trabalham em agências de Londres — e 
perguntei a opinião deles a respeito des-
ses comerciais. 

Comecei falando dos temas gerais abor-
dados com Ricardo Figueira, da Glue Iso-
bar, e Serge Crespin, da Publicis. Ambos 
ressaltaram que, em termos de conteúdo, 
os anúncios representaram uma ruptura  
com a criação tradicional, que apela ao 
“espírito olímpico” e ao triunfo pessoal, 
expressos por meio de uma conexão visu-
al com as conquistas.  No passado, a pu-
blicidade dos Jogos chegou a se misturar 
à cobertura televisiva, dando grande des-
taque aos atletas, seu sucesso ou fracasso. 
Até o momento, apenas as campanhas de 
Visa e Adidas retrataram, de maneira ex-
plícita, a ação esportiva em si (o grande 
astro da segunda, que fez muito sucesso 
nas mídias sociais, é o cantor americano 
de rap Snoop Dog). 

Para Serge Crespin, “é engraçado ver 
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Patrocinador:

Filme “Little things”, da Procter & Gamble, oferece oportunidade ao público para concorrer a entradas

os anúncios da P&G e da British Airways 
sem nenhum elemento visual relacionado 
aos esportes ou à Olimpíada. Para os con-
sumidores, podem facilmente passar por 
comerciais comuns, sem conexão com o 
evento”. Figueira também afirmou que “a 
grande maioria das marcas patrocinado-
ras não está explorando o conceito de su-
peração, tipicamente só no aspecto físico, 
mas sim como algo mais amplo, mais so-
cial e até mais intelectualizado.”

Essa abordagem inusitada talvez só se ex-
plique pelo que tanto Serge quanto Ricardo 
consideram um conjunto de circunstâncias 
delicadas para os anunciantes no mercado 
britânico atual, sobretudo ao falar dos Jogos. 
Incluem-se aí o quadro econômico atual e 
os tumultos recentes no país, além de cer-
ta antipatia por parte do público do Reino 

Cabe ao consumidor a palavra final sobre 
os primeiros anúncios ligados aos Jogos. 
Em uma reação tipicamente britânica, 
surgiram tweets preocupados com a 
possibilidade de um ano inteiro de temas 
olímpicos pela frente. O ponto mais 
comentado foi o uso de música. Os 
comerciais que mais chamaram atenção 
foram os de Cadbury e da operadora de 
trens Eurostar. A Fallon produziu o 
primeiro, que, ao som de The Final 
Countdown, estimula o público a dar apoio 
aos atletas cantando. O elemento musical 
da Eurostar é Jarvis Cocker, cantor cult e 
atualmente DJ. Confiram alguns tweets: 

@Naish_E Emma Naish
Eu adorei o comercial novo da Cadbury para 
a Olimpíada... mas acho meio irônico todos 
os patrocinadores de 2012 serem de junk 
food!

@KatiePurkiss Katie Purkiss
Haha gostei daquele comercial da Dairy Milk 
para a Olimpíada. The Final Countdown, do 
Europe, era uma das músicas que eu mais 
gostava naquela época.

@TommBentley Tom Bentley
Jarvis Cocker está num comercial para a 
Olimpíada de Londres. Esse cara é uma lenda.

A reação do público no Twitter

Unido e, em particular, de Londres. Serge 
revelou que “ainda não dá para sentir um 
clima de animação. A maior parte das insta-
lações já estava pronta com um ano de an-
tecedência e há muitas obras de infraestru-
tura, mas só isso não basta para despertar 
a empolgação dos londrinos mais céticos”. 

A falta de uma demonstração mais explí-
cita do clima de expectativa reflete, como ex-
plicou Ricardo, uma diferença cultural mais 
ampla: “A verdade é que, agora, a menos de 
um ano antecedendo a Olimpíada, percebo 
certa excitação no ar, mas não é excitação 
tardia se comparada à euforia do Brasil. É a 
sensação de trabalho cumprido,  metafori-
camente, um tradicional happy hour às 6h30 
da tarde, depois de um dia de trabalho mui-
to focado, sem nem sequer almoço.”

Devido a pouca euforia com a Olimpía-
da, muitas campanhas buscam, de manei-
ra mais direta, se concentrar nos valores da 
marca ou impulsionar as vendas e infor-
mar sobre promoções ligadas ao evento.  
Os anunciantes tiveram de levar em conta 
o fato de que muitos consumidores interes-
sados em assistir aos Jogos de Londres não 
conseguiram comprar ingressos. Alguns dos 
primeiros comerciais, como o denominado 
“Little things”, da Procter & Gamble, já estão 
anunciando oportunidade de concorrer a 
essas entradas a cada produto adquirido.  
Ricardo acredita que essa tática continua-
rá a ser utilizada, uma vez que “os ingleses 
adoram uma festa, um evento… Então al-
gumas marcas também procuram estrategi-
camente cobrir a frustração de todo mundo 
querer ir ao hiperespetáculo, mas não ter 
ingresso. Ou seja, promoções, promoções, 
promoções. Sem dúvidas, muita gente vai 
vender sazonalmente muito produto se o 
seu consumo tiver vinculado à aquisição 
de ingresso.” 
*Tim Lucas é sócio diretor da The Listening Agency 

 tim@thelisteningagency.com
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1482, p. 40, 24 out. 2011.




