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Só no aquecimento
Jogos de Londres ensinam a anunciantes que patrocínio ao torneio deve ser realizado 
durante os quatro anos anteriores ao evento e com diferentes formas de ativação 

Por RENATO PEZZOTTI*  rpezzotti@grupomm.com.br

Ao desembarcar no aeroporto de 
 Heatrow, em Londres, o visitante dá 

de cara com uma grande placa com a frase 
“Welcome to London 2012”. Ali, já imagina 
que vai viver uma das maiores experiên-
cias de marketing e ativação de sua vida. 
Ao sair da área de embarque, logo se vê ao 
lado da lenda Usain Bolt  em uma campa-
nha da Visa. Na saída do aeroporto, cha-
mam atenção as empenas da  Samsung, 
divulgando seu Galaxy S3. O craque Ney-
mar também estava lá, em destaque nos 
 outdoors da Panasonic. 

No caminho para o centro da cidade 
destacam-se muito, em meio aos carros 
londrinos, os modelos de BMW, veículos 
oficiais dos Jogos e usados em miniatura 
até dentro do Estádio Olímpico. Mas com 
o passar dos dias, você se acostuma àqui-
lo e percebe que não são tantas assim as 
ações de ativação — fazendo exceção, cla-
ro, à mídia exterior da cidade repleta de 
campanhas dos patrocinadores olímpi-
cos oficiais, que disputam espaço com a 
campanha da Nike, que vestiu, principal-
mente, o metrô londrino.

Padrão de Coubertin
Mas é chegando aos locais de disputa 

que a decepção para quem apostava num 
enxame de ações — de emboscada, ou 
não — acontece. Com a política de “clean 
venues” do Comitê Olímpico Internacio-
nal, quase não se vê a marca dos patroci-
nadores nas arenas (a política está ligada 
ao ideal olímpico do Barão de Coubertin, 
que manteve, por muitos anos, somente 

atletas amadores competindo nos Jogos). 
Para não parecer totalmente comercial, 

a única marca que realmente se destaca são 
os anéis olímpicos. Na cidade, em arenas 
como o Earls Court, onde foi disputado o 
vôlei, e o Horse Guard Parade, que recebeu 
as partidas de vôlei de praia, por exemplo, 
as únicas marcas em destaque eram a Vi-
sa, forma de pagamento em plástico nos 
locais, e a Coca-Cola, em poucas máqui-
nas de refrigerante. 

Em entrevista ao Meio & Mensagem, 
em julho, Celso Schvartzer, ex-executivo 
da Coca-Cola e do Comitê Olímpico Bra-
sileiro, já antecipava a “decepção”. Agora 
diretor da GMR Marketing, uma das mais 
tradicionais empresas de marketing espor-
tivo dos Estados Unidos, Schvarter deixa 
claro que o principal a ser vis-
to em Londres seria o “espírito 
olímpico”, a emoção de estar 
ao lado de pessoas de mais de 
duas centenas de nações, com 
diferentes culturas.

“Realmente esperava ver 

ações mais inovadoras. Mas duas ações me 
surpreenderam. A obra Orbital, dentro do 
Parque Olímpico, e a Casa Omega, utiliza-
da como ponto de encontro dos convida-
dos da marca”, fala Carlos Murilo Moreno, 
diretor de marketing da Nissan. A monta-
dora é patrocinadora oficial da Rio 2016.

Escultura ou ponto turístico?
A Orbital, comentada por Moreno, é 

uma torre de 115 metros de altura com du-
as plataformas de observação, criada por 
Anish Kapoor e Cecil Balmond para ser um 
novo ponto turístico londrino. Durante os 
jogos, era impossível visitá-la: todos os in-
gressos já estavam esgotados há algumas 
semanas. A torre surgiu depois que Boris 
Johnson, prefeito da cidade, afirmou que 

o espaço precisava de “algo a mais”. Para o 
projeto, foram investidos quase R$ 68 mi-
lhões, mais de 80% desse valor patrocina-
do pela ArcelorMittal, apoiadora olímpica.

Alguns anunciantes construíram seus es-
paços dentro do Parque Olímpico — e to-
dos eles ficavam absolutamente lotados a 
maior parte do dia. A Samsung ofereceu um 
grande espaço para as pessoas montarem 
bottons com suas fotos. A EDF, companhia 
francesa fornecedora oficial de eletricida-
de do torneio, explicava como a compa-
nhia funciona e como é feita a produção de 
energia. A Panasonic investiu em um cine-
ma 3D e exibiu programas com momentos 
do torneio. Mas quem chamou mais aten-
ção no local, mesmo, foi a Coca-Cola, que 
possuía dois espaços próprios. O primei-
ro, um lounge para colecionadores exibi-
rem — e trocarem — seus pins. Mas foi o 
“The Beat Box” que despertou o interesse 
dos consumidores. “A ação era contagiante 
e muito bem amarrada conceitualmente. 
Eles usam música, artes e o fato de serem 
os patrocinadores da Tocha”, reforça Iron 
Neto, diretor de criação da Agência Tudo. 

Lições para 2016
Fica claro, então, que o anunciante que 

adquire uma cota olímpica está negocian-
do o direito de falar dos jogos durante os 
quatro anos antes do torneio — e que, na 
cidade-sede, ele fará apenas a celebração 
desta parceria. “O que eles adquirem é o 
direito “institucional” de se intitularem pa-
trocinadores da Olimpíada. A partir disso, 
devem desenvolver plataformas de ativa-
ções específicas para seus segmentos de 
atuação”, reforça Schvartzer.

“Levamos um time de oito pessoas do 
Brasil para acompanharem as ações, além 
de dois profissionais da Fuse (agência in-
glesa) para nos auxiliarem no trabalho. 
Todo o trabalho de planejamento será fei-
to em 2013, para iniciarmos as ações logo 
após a Copa do Mundo de 2014”, conta o 
executivo da Nissan. “Um conselho? Pla-
nejar com muita antecedência e também 
alinhar os objetivos de marketing com os 
objetivos gerais da sua companhia. Isso 
parece óbvio, mas conseguir uma maior 
percepção de marca é menos importante 
do que estar alinhado com o que a sua em-
presa realmente quer atingir”, opina Chris 
Daniels, diretor de ativação de marca para 
a Olimpíada do banco Lloyds TSB.

“Nas ativações desta Olimpíada apren-
demos muito sobre como alavancar o po-
der das mídias sociais e o que essas fer-
ramentas têm a oferecer. Nosso consen-
so absoluto é de que em qualquer comu-
nicação relacionada à Olimpíada, o foco 
no público jovem é um fato crucial e esse 
provavelmente será o caso na Olimpíada 
no Rio”, adiantou Claudia Navarro, dire-
tora de marketing olímpico da Coca-Cola.

Para as empresas que irão estrear em 
2016, Suzi Williams, diretora de marca e 
marketing da British Telecom, é categóri-
ca em relação à montagem de uma equipe 
que já tenha encarado o evento. “Achar as 
pessoas certas e melhores parceiros é um 
desafio enorme. É como olhar para uma 
bola de cristal. O mundo é muito diferen-
te do que era sete anos atrás, quando co-
meçamos a trabalhar nesse projeto. Meus 
conselhos seriam começar o planejamento 
cedo, não entrar em pânico e não começar 
a ativação muito antes”, reforça a executiva. 

Colaborou Angélica Mari
*O jornalista viajou a convite da Samsung

Ativações da Coca-Cola dentro 
do Parque Olímpico (ao lado 
e abaixo) e a torre Orbital, 
patrocinada pela siderúrgica 
ArcelorMittal
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1523, p. 44, 20 ago. 2012.
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