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Aplicativos olímpicos: a  
largada para a mobilidade
Olimpíada de Londres marcará uma nova era no acesso à informação e aos conteúdos relacionados a grandes eventos 

Por Tim Lucas*

A chama olímpica, vinda de Atenas em 
um avião especial da British Airways 

pintado de dourado, desembarcou no 
Reino Unido na semana passada. Na ce-
rimônia, para recebê-la, estavam presen-
tes o jogador de futebol David Beckham 
e a Princesa Anne, ex-atleta olímpica. Na 
ocasião, também se iniciou o revezamen-
to para conduzir a tocha até Londres para 
a cerimônia de abertura, no final de ju-
lho. Quem desejar seguir o percurso por 
todo o país pode consultar uma série de 
aplicativos móveis com o mapa do tra-
jeto. Vários deles, oficiais ou não, foram 
lançados em versões para smartphones, 
televisão via internet e mídias sociais nas 
últimas duas semanas. É provável que sir-
vam como um dos principais meios pelos 
quais o público de todo o mundo pode-
rá interagir, criar e selecionar conteúdos 
durante os próximos Jogos Olímpicos, de 
maneira sem precedente nas edições an-
teriores. A seguir, alguns exemplos desses 

aplicativos que os brasileiros e os britâni-
cos poderão testar nas próximas semanas. 

Join In 
Passou quase despercebido o recen-

te lançamento do aplicativo oficial dos 
Jogos de Londres, o Join In, que traz um 
guia para participar do grande aconteci-
mento deste verão britânico. Inclui não 
só o trajeto da tocha olímpica, detalhes 
sobre os condutores e informações sobre 
as comemorações, mas também listas de 
milhares de eventos na capital e em todo 
o país, bem como mapas interativos, notí-
cias e fotos, tudo integrado com Facebook, 
Twitter e FourSquare. Em junho, chegará 
o London 2012 Results, também gratuito, 
que fornecerá as últimas notícias, crono-
gramas e resultados de todas as modali-
dades olímpicas e paraolímpicas. 

Os aplicativos oficiais fazem parte de 
um grupo de ferramentas digitais lança-
das nos próximos meses para auxiliar o 

usuário a aproveitar ao máximo os Jogos. 
Entre elas estão o portal Olympic Athlete’s 
Hub, uma página no Facebook, um de-
safio no Twitter, visualizações e infográ-
ficos, bem como jogos na internet, redes 
sociais e plataformas móveis.

Samsung Hope Relay
A mídia não deu tanta atenção ao Join 

In porque outras novidades do mesmo gê-
nero se destacaram mais nos últimos dias. 
Uma delas, muito relacionada à tocha 
olímpica, foi o aplicativo Samsung Hope 
Relay (para Android, iPhone e Sam sung 
Wave) — cujo lançamento teve a parti-
cipação do conhecidíssimo chef Jamie 
Oliver e a ciclista olímpica Victoria Pen-
delton —, que doará £$ 1 a várias insti-
tuições de caridade voltadas a crianças 
cada vez que o usuário correr ou andar 
(a pé ou de bicicleta) uma milha. Basea-
do em GPS, registra a distância percorri-
da e a publica no Facebook ou qualquer 

outra rede social. 
A Samsung, parceira mundial do gran-

de evento esportivo, também se compro-
mete a doar £$ 1 nas mesmas condições 
para uma arrecadação que será distri-
buída entre a ONG londrina Kids Com-
pany, o programa International Inspira-
tion (que estimulará a atividade esporti-
va entre crianças de países em desenvol-
vimento) e uma organização designada 
pelo COI. O aplicativo também permite 
criar um avatar combinando uma foto do 
rosto do usuário e o corpo de um corredor. 

A figura aparecerá em todas as comu-
nicações pelas redes sociais e poderá, até 
mesmo, caso desejado, ser exibida ao la-
do do veículo que acompanha a tocha 
olímpica ou em outdoors da Samsung. 
Também é possível formar uma equipe 
de corrida para que os participantes es-
timulem uns aos outros e até mesmo gra-
var mensagens para esse fim. 

A Samsung lançou recentemente no Fa-
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A amazona inglesa Zara Philips carrega a tocha olímpica, cujo percurso pelo Reino Unido pode ser seguido por aplicativos em versões para smartphone, smart TVs e mídias sociais
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cebook o aplicativo The Everyone’s Olym-
pic Games, desenvolvido pela Jam, que 
funcionará como uma rede social, tra-
zendo todo o conteúdo criado pela mar-
ca com base na Olimpíada,  com infor-
mações não só sobre o Samsung Hope 
Relay, mas também sobre os atletas pa-
trocinados pela empresa. É possível se 
candidatar para atuar como blogueiro 
dos Jogos e participar de sorteios de in-
gressos. O usuário também obtém infor-
mações personalizadas, com base em seu 
perfil no Facebook, tais como sua locali-
zação e materiais compartilhados pelos 
amigos, além de conteúdo do Twitter re-
lacionado à Samsung e aos atletas patro-
cinados por ela.

My Beat Maker 
A empresa coreana não foi a primeira 

parceira oficial a disponibilizar um apli-
cativo relacionado com seu envolvimento 
com os Jogos Olímpicos. No final de abril, 
a Coca-Cola lançou o My Beat Maker, que 
detecta os movimentos do usuário do 
telefone e os converte em música para 
que ele possa criar sua própria batida, 
baseado no hino oficial da marca para 
a Olimpíada de Londres, o Anywhere in 
the World, de Mark Ronson com a parti-
cipação de Katy B. 

O resultado final pode ser carregado e 
compartilhado pelo The Global Beat, uma 
música feita a partir de contribuições vin-
das de todo o mundo. A Coca está prepa-
rando outro aplicativo no formato do Lon-
don Calling (que originalidade!) para uti-
lização em Londres durante o verão britâ-
nico. Trata-se do resultado de um evento 
recente da Coca-Cola com o Spotify nos 
EUA que reuniu desenvolvedores com o 
fim de criar um novo aplicativo. O Spo-
tify, que há pouco anunciou uma parce-
ria mundial com a líder das colas, pode 
ganhar um grande impulso com os Jogos 
Olímpicos uma vez que está presente em 
apenas 13 mercados e sua nova parcei-
ra, atuando em todo o mundo, lhe trará 
enorme visibilidade.

Tom Daley Dive
Pendleton e Beckham não foram os 

únicos atletas presentes a lançamentos 
na semana passada. Tom Daley, estrela 
dos saltos ornamentais que representa 
uma grande esperança de medalha de 
ouro para os fãs do esporte do Reino Uni-
do, está buscando faturar em cima de seu 
status de celebridade em ascensão com 
seu próprio aplicativo para iPhone. O Tom 
Daley Dive destina-se a seus um milhão 
de fãs, conforme estimativas, bem como 
a apreciadores de jogos em dispositivos 
móveis e dos saltos ornamentais. 

Daley tornou-se um fenômeno de po-
pularidade junto ao público adolescente 

PATROCINADOR:

de £$ 80 milhões na economia local, o 
segundo maior valor depois de Londres. 
Coventry também é uma cidade olímpica 
uma vez que a tocha foi fabricada lá e pas-
sará pela localidade durante o percurso 
pelo país. O aplicativo gratuito para tele-
fones celulares é um guia interativo para 
se participar dos Jogos em Coventry. Está 
disponível para a maioria das plataformas 
de smartphones e também trará uma lis-
ta dos eventos olímpicos, a programação 
da Olimpíada Cultural e informações so-
bre ingressos, além de detalhes sobre as 
competições e equipes, o percurso da to-
cha e atrações turísticas.

Para entender melhor o porquê de to-
dos esses lançamentos, é interessante ob-
servar que os resultados do estudo Goo-
gle Our Mobile Planet, publicado recen-
temente, indicam que, enquanto a pe-
netração dos smartphones no Brasil é de 
14%, atinge mais de 50% entre a popula-
ção adulta do Reino Unido. Os usuá rios 
britânicos também costumam ter mais 
aplicativos (em média 25) do que os bra-
sileiros (14).  

No restante deste período que ante-
cede a abertura da próxima Olimpíada, é 
improvável que não se lancem mais fer-
ramentas voltadas ao público interessa-
do nos Jogos, com foco nos espectadores 
e na interatividade, em uma escala sem 
precedentes em eventos esportivos mun-
diais. Nas próximas semanas, acompa-
nharemos a classificação dos vencedo-
res e perdedores na modalidade aplica-
tivos olímpicos.

*Tim Lucas é sócio-diretor da The Listening Agency

tim@thelisteningagency.com 

Usuários podem acompanhar fatos dos Jogos por meio do Facebook ou por app em mobile como o Join In

após sua brilhante atuação, aos 14 anos, 
nos Jogos de Pequim e tem tudo para se 
tornar garoto-propaganda de artigos es-
portivos e cosméticos para o público mas-
culino (à la David Beckham) após a Olim-
píada.

 O saltador disse que pensou em criar 
o aplicativo, em parceria com a Chelsea 
App Factory, porque “não há jogos legais 
de saltos ornamentais por aí.” Posou para 
a realização dos gráficos e aprovou cada 
etapa do desenvolvimento. “Se ajudar a 
chamar a atenção para os saltos ornamen-
tais e fazer as pessoas se interessarem pe-
los Jogos, vou gostar muito,” acrescentou.

Sport 
A BBC também anunciou, na semana 

passada, o lançamento do aplicativo para 
televisores com acesso à internet Sport, 
que será disponibilizado inicialmente pe-
la Virgin Media TiVo e que a emissora es-
tá promovendo como “a próxima geração 
da TV”. O serviço integra transmissão ao 
vivo com conteúdo digital e sob demanda 
pelo Red Button, um serviço de televisão 
digital interativa. Phil Fearnley, gerente- 
geral de notícias da BBC afirmou: “O ser-
viço permitirá aos fãs do esporte de todo 
o Reino Unido acesso a nossa TV de pró-
xima geração, com integração total entre 
ela e o conteúdo digital, bastando aper-
tar um botão.” 

A BBC prometeu que o Sport estará 
disponível para “uma grande quantida-
de de dispositivos” a tempo para os Jo-
gos. Incluem-se aí alguns aplicativos pa-
ra telefones móveis para exibição de ví-
deo de maneira ininterrupta. A rede bri-
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tânica fechou há pouco um acordo com 
a Sky e a Virgin para disponibilizar na TV 
24 canais de vídeo em alta definição ain-
da antes da Olimpíada. No entanto, isso 
é apenas parte de uma abordagem deno-
minada “quatro telas”, segundo a qual a 
empresa quer que todos possam acessar 
suas 2,5 mil horas de conteúdo, cobrindo 
todas as modalidades, por computador, 
TV, tablet e telefone celular. 

Para chegar a esse último dispositivo, a 
BBC vai lançar um aplicativo gratuito pa-
ra iOS e Android com todos os 24 canais 
de vídeo, além de uma enorme quantida-
de de textos sobre cada atleta e categoria 
que poderão ser acessados offline. Caso 
o usuário não tenha tempo para assistir 
a tudo, poderá ver apenas os vídeos com 
os destaques do dia.

Além desses aplicativos oficiais para 
smartphones e tablets, há outros volta-
dos à cobertura de eventos específicos e 
os que serão indispensáveis a quem es-
tiver em Londres durante os Jogos. Entre 
estes, há uma grande variedade de guias 
da cidade para os espectadores dos Jo-
gos que desejem passar algum tempo na 
capital britânica durante o verão. Na lis-
ta dos mais úteis (e provavelmente mais 
usados), estarão os que auxiliam a utili-
zar o transporte público. Contudo, os apli-
cativos voltados aos Jogos Olímpicos não 
se restringem a Londres. Coventry, a 160 
quilômetros da capital, também lançou 
o seu e será a primeira cidade do país a 
sediar um evento da Olimpíada de 2012, 
com a estreia do torneio de futebol femi-
nino, em 25 de julho.  

Estima-se que os Jogos injetarão mais 
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