
As grandes marcas ligadas ao mundo 
esportivo prometem fazer das redes 

sociais uma das principais plataformas 
de comunicação durante os Jogos Olím
picos de Londres. A Adidas fará delas seu 
canal prioritário para expandir global
mente sua visibilidade institucional e de 
seus produtos. Diogo Guimarães, geren
te de brand marketing, explica que a ação 
mais importante que vem sendo realizada 
pela Adidas de Londres é a "Take the sta-
ge" parte da campanha global "All 2012" 

Na ação, os três embaixadores da mar
ca, entre eles o jogador David Beckham, 
convidam os fãs para desafios e os vence
dores da disputa poderão ser premiados 
e conhecer seus ídolos. "O objetivo, co
mo o nome sugere, é preparar os aman
tes de esportes para a chegada dos jogos. 
Localmente, teremos diversas outras ini
ciativas que utilizarão as redes sociais co
mo principal canal, e que culminarão em 
uma ação maior chamada London Calling, 
que irá levar um consumidor com acom
panhante para Londres durante o período 
dos jogos" acrescenta Guimarães. 

Os perfis da marca no Facebook e Twit-
ter, além de outras plataformas como You-
Tube, serão acionados para divulgar os re
sultados das competições com uma l in
guagem simples e mais direta, a lém de 
apresentar as novidades desenvolvidas 
pela empresa. 

O público-alvo das ações da Adidas é 
o jovem entre 14 e 19 anos, apaixonado 
por esporte, com perfil urbano e que tam
bém se conecta com a plataforma "style" 
da marca. "Temos um canal de comuni
cação direta com esse target em nossas 
páginas no Facebook, onde eles pode
rão participar de desafios diários durante 
o período da Olimpíada, postando seus 
momentos all in favoritos e concorrendo 
a prêmios" adianta. 

Os principais produtos da marca a se
rem divulgados nas redes sociais nesse pe
ríodo serão os uniformes das delegações 
patrocinadas pelo anunciante, além dos 
39 calçados desenvolvidos especialmen
te para os atletas utilizarem durante as 

competições e aprimorarem seu desem
penho nas modalidades que disputarão. 

Guimarães assegura que a conectivi
dade da Adidas durante a Olimpíada será 
intensa. "Criaremos experiências e con
teúdos relevantes, conectando a Olimpí
ada a nossa campanha global. Ampliare
mos a mensagem 'All in around the world' 
durante os jogos, com nossa plataforma 
digital sendo o principal canal" descreve 
o executivo, ao assinalar que os investi
mentos em mídias digitais e em redes so
ciais deverão aumentar substancialmen
te para a Olimpíada de Londres. 

Protagonistas da vez 
A Nike, que já parte das redes sociais 

para desenvolver a maioria das suas cam
panhas publicitárias, vai investir ainda 
mais nessa estratégia, segundo afirma o 
diretor de comunicação para a América 
Latina, Mário Andrada. As premissas atu
ais dos planos de divulgação da marca evi
denciam que as plataformas digitais in
terativas são as ferramentas mais eficien
tes tanto para produzir engajamento do 
consumidor com seus produtos como pa
ra ampliar os pontos de contato. "Posso 
assegurar que, atualmente, grande parte 
das ações desenvolvidas pela Nike são vei
culadas em redes sociais, o que não sig
nifica que esse meio esteja recebendo a 
maior parte da verba de publicidade da 
empresa. Até porque as mídias tradicio
nais ainda são mais caras" explica. 

Para deixar ainda mais claro o quan
to que as redes sociais se tornaram rele
vantes no plano de mídia da Nike, vários 
produtos estão sendo lançados exclusi
vamente nessa plataforma, assim como 
campanhas institucionais. Andrada cita 
o filme My time is now, com três minu
tos, protagonizado por grandes jogado
res patrocinados pela marca como Cris
tiano Ronaldo e Neymar, e que foi veicu
lado apenas nas redes sociais, com finais 
escolhidos pela audiência. 

A página Nike Football, que tem ver
sões para vários países, conta com mais de 
dois milhões de fãs no Brasil. "Claro que 

vamos usar toda essa audiência para am
pliar ainda mais o engajamento dos con
sumidores com as nossas marcas e nos
sos produtos. Para cada país, deverá ser 
criada uma linguagem e conteúdos pró

ximos ao perfil do público-alvo" observa. 
A Coca-Cola considera as redes sociais 

como parte fundamental das suas cam
panhas publicitárias e recorrerá à criati
vidade, à música e ao esporte para esta
belecer conexões entre seus consumido
res e os Jogos Olímpicos. Entre as ações 
previstas durante a Olimpíada está a gera
ção de conteúdo para a fanpage da marca 
e ativação no site Coca-Cola FM, a rádio 
online que terá uma versão exclusiva da 
ferramenta Som na Tampa, que possibili
ta experiências musicais a partir das tam
pinhas de garrafas colecionáveis. 

Segundo Adriana Knackfuss, gerente 
sênior de conexão com consumidores, 
o objetivo é aproximar os adolescentes 
dos Jogos Olímpicos e, através da músi
ca, gerar identificação e convidar todos a 
entrarem no ritmo da Olimpíada. "A ati
vidade das tampinhas colecionáveis que 
transforma sons de esportes em música 
materializa esta ideia de maneira mui
to inovadora e participativa, integrando 
ações off e online" considera. 

Outra vitrine da empresa será Powe-
rade, isotônico oficial da competição. Se
rão veiculados posts diários na fanpa
ge da marca no Facebook, com fotos do 
evento, destaques, notícias, medalhistas 
etc. De acordo com Anne Zehoul, geren
te de marketing de hidratação, as ações 
nas redes sociais do isotônico visam au
mentar o engajamento dos consumido
res com a marca por meio de conteúdo 
abrangente sobre o que estará aconte
cendo em Londres. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing Esportivo, São Paulo, p. 27, 25 jun. 2012.




