
á 10 meses, minha equipe de produção e 
eu estivemos na terra da rainha para as 
filmagens do documentário "London, 1 year 

to go". O filme, produzido pela ESPM, é parte de um 
grande projeto que visa constatar como uma cidade 
se porta e como seus cidadãos se comportam diante 
do grande evento esportivo. 
Desse modo, atravessamos o oceano para ver como 
Londres está se preparando em razão da Olimpíada 
de 2012 e como sua população espera pela "maior 
festa do esporte", há exato um ano antes do início 
dos Jogos Olímpicos. 

ao Estádio Olímpico restava apenas a colocação de 
parte das cadeiras do anel inferior. O orçamento, 
previamente aprovado, não fora sequer atingido. 
Havia apenas um senão: a rede de transportes 
urbanos ainda não tinha ficado pronta e a maioria 
das competições ocorrerá no distante bairro de 
Stratford, periferia a leste da capital inglesa, e cerca 
de 45 minutos do centro da cidade, com o agravante 
de haver a interligação da estação de metrô Stratford 
com a linha férrea e o trajeto de trem para se chegar 
ao Parque Olímpico. Contudo, notícias dão conta 
de que a rede de transportes já foi devidamente 

entregue à população. 
Já o londrino, como era previsto, 
esperava, porém, pouco ansiava 
pelas Olímpiadas. No dia 29 de 
junho de 2011, precisamente 
um ano antes da cerimônia de 
abertura, em plena Trafalgar 
Square, a prefeitura da cidade 
realizou uma festa. Som, luzes, 
telões, bandas, imprensa do 
mundo todo e... Pouco público, 
nenhuma animação. Na verdade, 
ele era quase todo composto 
de turistas; o londrino pouco 
compareceu, não se animou 
com a festa. Evidentemente, 
passados 10 meses daquele dia, 

a população deve estar um tanto mais afoita pela 
chegada do evento. No entanto, muito provavelmente, 
continua contida, pouco dada a arroubos festivos, 
quase incapaz de bem se comunicar. Mesmo às 
vésperas da "grande festa do esporte", ela não se 
altera e não deixa de ser londrina. Melhor assim. 
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Londres, como advertira o bardo de Avon, mostrava-
se preparada. No dia 28 de junho do ano passado, 
um ano e um dia antes do início dos Jogos, foi 
inaugurado o Complexo Aquático, onde ocorrerão 
as disputas de natação, polo aquático, saltos 
ornamentais e nado sincronizado. A arena em que 
serão realizadas as competições pelas medalhas 
de basquete e de vôlei estava pronta e também 
o velódromo. À Vila Olímpica faltavam três meses 
para entregar os 22.500 alojamentos dos atletas e A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 474, p. 27, jul. 2012. 




