
O conceito dos Jogos de Londres 2012 foi 
criado a partir da necessidade de refletir 
o extraordinário empenho humano, no 
qual o objetivo de cada atleta é atingir o 
seu ápice, seja para ganhar a medalha de 
ouro ou conquistar o seu melhor resul
tado de todos os tempos. Criamos uma 
linguagem única para ser usada não so
mente nos Jogos Olímpicos e Paralímpi
cos, mas t a m b é m para "vestir" Londres 
e o restante do Reino Unido. 

Para representar o espírito desses atle
tas, o sistema de design foi desenvol
vido a partir da energia que emana da 
série de gráficos que formam o emble
ma da Londres 2012. Todo o trabalho 
de design vem disso e estrutura a base 
de tudo que fizemos. Conjuntamente, 
os anéis olímpicos ou os agitos (logoti
po do Comitê Paral ímpico Internacio
nal) para l ímpicos , muitas vezes, tam
b é m se encontram no centro de tudo 
que produzimos. A programação visu
al teve de ser refletida em 2D, digital e 
em ambientes 3D, embutidos em estru
turas, em vez de puramente aplicados 
à superfície. Dessa forma, em um nível 
macro, sinais negros e brancos — que 
se parecem com flechas — saem do cen
tro do es tádio ol ímpico, atravessam a 
área dos assentos e terminam no chão, 
correndo em direção ao parque. Já em 
um nível micro, as medalhas apresen
tam gráficos que dão a impressão de que 
vão em direção ao cordão. Outra carac
terística do design foi tentar, onde pos
sível, comunicar e não apenas decorar. 
Cada esporte ganhou uma cor própr ia 
que complementa a área do jogo, que é 
usada no local onde o evento é realiza
do, ingressos e no website dos resultados 
e horários. Assim há, por exemplo, uma 
forma intuitiva e natural, para o público, 
de achar o melhor caminho para chegar 
à competição da modalidade escolhida. 

Os Jogos de Londres serão os mais inte
grados da história. Portanto, o marketing 

t a m b é m precisa seguir o mesmo cami
nho. Por esse motivo, nós temos discur
so e série de princípios únicos, e entre
gamos o trabalho com o mínimo de dife
rença possível. Só há mudanças signifi
cativas quando existe motivo. No proces
so de confecção dos ingressos dos Jogos 
Paralímpicos, por exemplo, precisamos 
educar e inspirar. 

Criamos todas as campanhas principais 
esperadas para uma grande competição, 
incluindo os ingressos, plano de volun
tariado, olimpíada cultural, revezamento 
da tocha olímpica e programas de reco
nhecimento de parceiros. Também so
mos responsáveis por iniciativas meno
res que são parte dos programas educa
cional e de participação e envolvimento 
comunitár io . Como provedores de ser
viços de marketing, nós t ambém desen
volvemos outras atividades da área de 
p romoção , da fase de estratégia à exe
cução. Já na área da propaganda, temos 
usado principalmente o campo digital 
e outdoor. Imprensa e rádio entram de 
uma maneira mais tática. 

Temos vários grupos envolvidos nos Jo
gos. Há um pequeno time de base que 
comanda todas as outras áreas que pre
cisamos, de serviços de branding e design 
na FutureBrand a marketing esportivo na 
Octagon, publicidade na McCann London 
e mídia na UM (Universal McCann). Nos 
úl t imos três anos e meio tivemos mui
tos profissionais no nosso departamen
to, mas na maior parte do tempo traba
lhamos com um grupo básico de 12 pes
soas, as quais vêm lidando com os Jogos 
desde o início das atividades. 

Trabalhamos conjuntamente com o Lo-
cog [London Organising Comittee of the 
Olympic Games and Paralympic Games 
— Comitê Organizador dos Jogos Olímpi
cos e Paralímpicos de Londres) no desen
volvimento de mídia social. O Locog tem 
uma presença forte em plataformas como 
Facebook, Twitter e YouTube — este últi
mo tem um canal específico da Londres 
2012. Os Jogos e as mascotes Wenlock e 
Mandeville têm seus próprios twitters, 

que são atualizados regularmente. Esta
mos trabalhando conjuntamente com a 
Londres 2012 para fornecer suporte di
gital nos projetos-chave, como reveza
mento da tocha, sistema de ingressos e 
voluntariado. Tipicamente, quando cria
mos uma campanha, provemos platafor
mas de conteúdo para as áreas de comu
nicação e relações públicas , assim co
mo o espólio digital para ser distribuído 
em todo o website da Londres 2012, que 
engloba desde l a n ç a m e n t o de progra
ma até horário de realização dos Jogos. 
Ao mesmo tempo, atuamos em parceria 
com diversos patrocinadores. Londres 
2012 t ambém acabou de lançar um dos 
dois aplicativos essenciais que criou pa
ra os Jogos: o London 2012 Join In. Esse 
é o primeiro aplicativo oficial destinado 
a ajudar as pessoas a planejarem como 
vão assistir aos Jogos. 

Inquestionavelmente, esse acordo com
prova nossa habilidade em resolver e ge
renciar o que o Financial Times descre
veu como "a incumbência em promover 
a Olimpíada de Londres, provavelmente 
a maior tarefa da história do marketing 
do Reino Unido" Promover os Jogos nos 
dá credibilidade, reputação, notoriedade 
e mostra para os nossos clientes e pros-
pects, profundamente, o que o McCann 
Worldgroup pode oferecer. Ao mesmo 
tempo, cada empresa participante do 
evento tem a oportunidade de apresen
tar sua obra para a maior audiência que 
o mundo já viu. Em 27 de julho de 2012, 
quase quatro bi lhões de pessoas verão 
nosso trabalho na cerimônia de abertura. 
Essa é uma plataforma extraordinária pa
ra nós. A complexidade da tarefa nos dá a 
oportunidade de demonstrar ao mundo 
dos negócios como integração pode ser 
feita em grande escala. Além disso, serve 
como uma fantástica arma de retenção e 
recrutamento. Imagina dizer a um desig
ner que a obra dele será vista por bilhões 
de pessoas? Não há muitos trabalhos as
sim no planeta. Complementando, este 
patrocínio nos dá acesso incomparável 
a um grupo altamente interessante de 
companhias e marcas. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing Esportivo, São Paulo, p. 14, 25 jun. 2012.




