
Corrida, surfe e compras 
O Reino Unido se prepara para mais um verão com Olimpíada, que terá intensa participação popular 

Por TIM LUCAS* 

Enquan to inúmeros atletas de todo o 
mundo ainda buscam a classificação 

para os Jogos Olímpicos de Londres, mais 
de sete mil cidadãos britânicos foram in-
formados, na semana passada, de que sua 
participação no grande evento, em julho, 
estava garantida. Escolhidos para carregar 
a tocha olímpica em seu longo trajeto por 
todo o país, eles fazem parte de um sele-
to grupo que inclui desde um garoto de 12 
anos até uma senhora de 99. 

Durante uma coletiva de imprensa em 
uma escola próxima à Vila Olímpica, foi 
t ambém revelado, rua a rua, o percurso 
da tocha, a ser feito em 70 dias. Entre os 
selecionados, que usarão um uniforme 
branco e dourado desenhado pela Adidas, 
há muitas histórias admiráveis. O Comi-
tê de Organização dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos concentrou-se em pessoas 
comuns, metade das quais abaixo dos 25 
anos. Assim sendo, não revelou pormeno-
res a respeito dos 700 escolhidos e a esca-
la para os dois últimos dias antes da ceri-
mônia de abertura, na qual deve caber a 
celebridades (não só do mundo dos es-
portes) a honra de carregar a tocha pelo 
West End e ao longo do rio Tâmisa, antes 

da cerimônia de abertura em 27 de julho. 
Também se espera manter em segredo a 
identidade do último corredor, que acen-
derá a chama olímpica. Um dos nomes 
mais cotados é Sir Steve Redgrave, pen-
tamedalhista de ouro no remo. 

O evento de lançamento marcou ain-
da a estreia de um site oficial, em parceria 
com os patrocinadores do revezamento da 
tocha: Coca-Cola, Lloyds TSB e Samsung, 
cada um dos quais também veiculou cam-
panhas de seleção de carregadores. Sen-

do cliente do Lloyds, recebi um e-mail na 
manhã do evento de lançamento com um 
link para um site com muitos vídeos e his-
tórias de pessoas de algumas comunida-
des representadas no revezamento. Mui-
tos dos selecionados arrecadaram fundos 
para caridade com atividades esportivas. 

O site, que traz o mapa do trajeto da to-
cha, afirma que 95% da população britâ-
nica está localizada em um raio de 16 km 
ao longo de todo o trajeto. O percurso, que 
passará vários monumentos famosos tais 

como o Stonehenge, exigiu dois anos de 
planejamento e consultas em todo o Rei-
no Unido. Uma média de 115 pessoas por 
dia carregará a tocha por aproximadamen-
te 300 metros cada, e serão empregados 
vários meios de transporte para conduzi-
da desde Land's End, em 19 de maio, até 
o estádio olímpico no dia da cerimônia 
de abertura. 

O anúncio foi feito em meio a preocu-
pações crescentes quanto à movimentação 
na capital durante os Jogos Olímpicos, in-
clusive com o bloqueio de várias ruas du-
rante os maiores eventos, tais como ciclis-
mo, triatlo e a maratona. Os espaços pú-
blicos serão ocupados em sete dos 16 dias 
das Olimpíadas e um das Paralimpíadas. 
Além disso, acredita-se que um dos maio-
res riscos para o sucesso dos eventos seja 
a confiabilidade do transporte público da 
cidade, sobretudo das malhas ferroviária 
e metroviária, de forma que, nos últimos 
dez anos, cerca de £ 6,5 bilhões foram in-
vestidos em melhorias da infraestrutura. 

O governo britânico lançou campanhas 
para reduzir a superlotação durante os Jo-
gos. A campanha "Get Ahead of the Ga-
mes" ("Fique a frente dos Jogos") envol-A ut
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verá novos sites, mídias sociais e cartazes 
dando informações pormenorizadas sobre 
os pontos mais movimentados, na tenta-
tiva de diminuir 30% em média o n ú m e -
ro de passageiros do metrô e estimular a 
população a evitar as estações mais mo-
vimentadas. 

Na semana passada, correu uma notícia 
importante para os moradores e turistas 
que não têm como evitar o metrô: grande 
parte do sistema terá WiFi gratuito duran-
te todo o período dos eventos, permitindo 
aos passageiros, pela primeira vez, aces-
sar a internet nas estações subterrâneas. 
A Transport for London, órgão responsá-
vel pelo metrô, assinou um contrato com 
a Virgin Media, e o grupo de telecomuni-
cações oferecerá o serviço em 80 das 270 
estações da capital. As au tor idades res-
ponsáveis pelo t ransporte acreditam que 
a medida auxiliará a movimentação pela 
capital durante os Jogos, permi t indo aos 
usuários obter informações de forma ime-
diata e agir com mais pront idão em caso 
de interrupções. 

O serviço será limitado às estações, não 
estando disponível nos trens, devido à di-
ficuldade de instalação de equipamentos 
nos túne is estreitos, da Era Vitoriana. A 
Transport for London af i rmou que a co-

bertura se concentraria nas estações mais 
centrais, nas Zonas 1 e 2, já antes dos Jo-
gos. Cabe lembrar que 55% da rede é de 
superfície, sendo, portanto, a tendida pe-
los serviços de telefonia móvel. 

"É um ótimo recurso que passará a ser 
disponibilizado gratuitamente a partir do 
próximo verão, q u a n d o Londres estará 
no centro das atenções de todo o m u n d o 
e receberá milhões de visitantes" come-
morou o prefeito da cidade, Boris John-
son. A Virgin Media ganhou o contrato em 
u m a concorrência com a Sky e já planeja 
u m a expansão, chegando a 120 estações 
até o final do ano. Porém, os passageiros 
que não sejam assinantes dos serviços de 
banda larga ou telefonia móvel da empre-
sa terão de pagar pelo acesso após o tér-
mino dos Jogos Paralímpicos, no início de 
setembro. As redes WiFi estão sendo insta-
ladas em outras partes da capital a t empo 
para a Olimpíada e as autoridades muni-
cipais fecharam um acordo com o grupo 
de telefonia móvel 02 para oferecer ser-
viços gratuitos. 

A BT, um dos principais patrocinadores 
dos Jogos Olímpicos de Londres, financiou 
o pr imeiro teste do serviço de rede sem 
fios no metrô da capital, que foi oferecido 
por seis meses na estação Charing Cross 

a partir de novembro de 2010. Contudo, 
a novidade pode não ser lá muito boa pa-
ra um grande número de londrinos, que, 
segundo pesquisas recentes, não são a fa-
vor de redes WiFi no metrô. Embora, du-
rante os Jogos, apenas as estações devam 
ser incluídas, muitos moradores da cida-
de estão preocupados com questões rela-
tivas à privacidade ao navegar na internet 
no metrô, caso o sistema venha a ser ex-
pandido para os trens. 

É provável que os usuários do transpor-
te público aos domingos possam se be-
neficiar bas tan te com o possível relaxa-
mento, durante os Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos, das normas, há muito vigen-
tes, que l imitam a aber tura de lojas nes-
se dia da semana, conforme anúncio do 
governo conservador. A revelação desen-
cadeou um amplo debate em todo o país. 
O motivo para a medida é que seria u m a 
" t remenda vergonha" se os visitantes se 
deparassem com placas dizendo "fecha-
do" por todo o país. Embora se limite ao 
período dos eventos, a mudança proposta, 
como deu claramente a entender o minis-
tro responsável por ela, talvez seja o pri-
meiro passo para u m a liberalização mais 
pe rmanen te das leis que regem a ativida-
de comercial aos domingos. 

De acordo com os lojistas, a adoção 
desta medida geraria um movimento de 
£ 90 milhões apenas nos estabelecimen-
tos do West End. Contrários à alteração, 
os sindicatos e a oposição trabalhista es-
tão apoiando a campanha "Keep Sunday 
Special" ("Mantenham o domingo um dia 
especial"). A Igreja Anglicana, de imedia-
to, t ambém já criticou o relaxamento das 
normas, segundo as quais lojas com área 
de vendas maior que 255 m2, inclusive hi-
pe rmercados e lojas de jardinagem, não 
p o d e m operar mais de seis horas, entre 

10h00 e 18h00, aos domingos. 

No entanto, até mesmo alguns comer-
ciantes pedem cautela. Richard Dodd, di-
retor de mídia e c a m p a n h a s da associa-
ção de classe British Retail Consort ium, 
afirmou que, com relação ao assunto, não 
há consenso entre os filiados. Quando o 
governo examinou a questão pela última 
vez, em 2006, Tesco foi a favor, mas John 
Lewis se opôs à reforma. Caso os resulta-
dos de uma enquete em andamento no site 
do jornal The Guardian estejam corretos, 
a maioria do público britânico (68%) pa-
rece apoiar a proposta, com apenas 32% 
expressando oposição a ela. 

Atletas entram em ação em campanhas 

A Powerade está lançando uma 
promoção na qual oferece um squeeze 
gratuito. Há também uma campanha 
na TV que mostra vários atletas 
britânicos, entre os quais Jessica Ennis 
e o maratonista paralímpico Richard 
Whitehead, consumindo a bebida. 
Criada pela agência Mother de Londres, 
a campanha foi lançada na segunda-
feira 19 de março. Zoe Howorth, diretora 
de ativação de mercado da Coca-Cola 
Great Britain, comentou: "2012 é um 
ano incrível para a Powerade e estamos 

nos preparando para suprir aos atletas 
olímpicos e paralímpicos a hidratação 
necessária. Estamos adorando oferecer 
aos nossos consumidores a oportunidade 
de se manterem hidratados durante 
o exercício ao longo deste ano tão 
importante e de participarem um pouco 
da história do esporte com o squeeze." 

Enquanto isso, a McCann de 
Manchester está por trás de uma nova 
promoção do Holiday Inn baseada na 
Olimpíada, dando destaque ao status 
da empresa como patrocinadora do 

evento. A campanha de £ 5 milhões será 
veiculada na mídia paga, proprietária 
e conquistada durante a preparação 
para os Jogos, mostrando que a rede de 
hotéis estará a cargo da administração 
da Vila dos Atletas, em East London. 
A peça principal é um comercial de 30 
segundos que estreou na TV em 12 de 
março. Estrelado pela pentacampeã 
mundial de BMX Shanaze Read, uma 
promessa desta Olimpíada, o filme 
também será veiculado nos cinemas a 
partir do final deste mês. 

"0 destaque é que a rede de ho-
téis, parte do grupo Intercontinen-
ta l Hotels Group (IHG), desempenha-
rá um papel muito especial nos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos de Lon-
dres." Na mídia externa, as estrelas 
serão outros cinco at letas promis-
sores, inclusive o windsurf ista Nick 
Dempsey, que aparece treinando so-
bre um lençol em seu quarto do hotel. 
Já o número um do tênis de mesa pa-
ralímpico, Wil l Bayley, exibe suas ha-
bilidades com um secador de cabelos. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1502, p.38-39 , 26 mar. 2012.




