
As Olimpíadas são o maior evento de 

esporte do mundo. O Rio de Janeiro será sede 

da próxima edição do certame em 2016. Para 

hospedar esse evento gigantesco, a campanha 

"Uma festa de paixão e transformação" 

foi planejada pensando em todos os deta

lhes. A estratégia também contava, inclusive, 

com a repercussão do lançamento na mídia. 

O processo de escolha do logotipo para 

representar o evento global, por exemplo, 

envolveu cinco meses de trabalho, 139 agên

cias de design e foi composto por um grupo 

multidisciplinar de 12 membros nacionais e 

internacionais. A principal preocupação era 

criar uma marca relacionada com o Brasil, 

em suas características geográficas, trazendo 

adicionalmente a criatividade dos designers 

locais. Oito agências foram finalistas e a marca 

foi escolhida por unanimidade no dia 1o de 

setembro de 2010. 

O lançamento ocorreu no palco grandioso 

do Réveillon de Copacabana, com atletas e 

famosos, transmissão internacional em tempo 

real e ações integradas com o público na areia. 

Atletas - As pessoas podiam postar no 

Twitter frases sobre a expectativa da chegada 

do ano novo que eram exibidas nos 

telões da praia e contou com uma estrutura 

no Copacabana Palace para convidados, 

atletas e imprensa. 

Nesse evento, houve uma coletiva de 

imprensa antes do lançamento, explicando 

como tinha sido feito o processo criativo e, 

após a queima de fogos. Rapidamente, as 

autoridades chegaram ao hotel e, aí sim, 

houve uma coletiva oficial da marca, com 

cobertura de 117 veículos de imprensa 

nacionais e internacionais, onde os convidados 

tiveram a experiência de tocar a marca 

3D que estava exposta e participar de uma 

exposição de som e luz. A marca foi aceita 

por mais de 80% das pessoas, atingindo o 

objetivo da campanha. 
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Text Box
Fonte: Comunicação Empresarial, São Paulo, ano 22, n. 82, p. 31, 2012.




