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RESUMO 

 

Este trabalho faz uma apreciação sobre as estratégias de marketing e comunicação 
utilizadas nas Olimpíadas de Londres 2012, definindo quais foram as estratégias de 
comunicação em marketing utilizadas nas Olimpíadas de Londres 2012 e avaliando 
se as mesmas foram bem sucedidas. Os Jogos Olímpicos são considerados o 
evento global mais importante no calendário internacional de esportes e a 
importância desse evento para o turismo se torna um tema relevante. Para atingir os 
objetivos do trabalho foi conduzida uma análise do documento oficial Marketing 
Report – London 2012, fornecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Essa análise 
mostrou a importância da realização de megaeventos para um destino turístico, 
melhorando a sua imagem, atraindo mais visitações e investimentos e mostrando o 
melhor que a cidade pode oferecer. Em geral a realização dos Jogos Olímpicos em 
Londres foi positiva para a cidade, melhorando a sua imagem e criando uma marca, 
trazendo benefícios econômicos e deixando um grande legado para a população 
britânica. 
 

Palavras-chave: Londres 2012, Jogos Olímpicos, megaeventos esportivos, 

estratégias de comunicação em marketing, marketing turístico e 

imagem dos destinos turísticos. 
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ABSTRACT 

 

This paper makes an assessment of the marketing strategies and communication 
used in the London 2012 Olympic Games, defining the marketing communication 
strategies used at the London Olympics 2012 and assessing whether they have been 
successful. The Olympics are considered the most important global event in the 
international calendar of sports and the importance of this event for tourism becomes 
an important issue. To achieve the objectives of this work was conducted an analysis 
of official document Marketing Report - London, 2012, provided by the International 
Olympic Committee. This analysis showed the importance of conducting mega 
events for a tourist destination, improving its image by attracting more investments 
and visitations and showing the best the city can offer. In general the Olympic Games 
in London was positive for the city, improving its image and creating a brand, bringing 
economic benefits and leaving a great legacy to the British people. 

 

Keywords: London 2012 Olympic Games, mega sporting events, communication 
strategies in marketing, tourism marketing and tourism destinations image. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O turismo, tanto no Brasil como em outros países, vem ganhando maiores 

proporções e se tornando um fator econômico e de investimento muito importante 

para algumas regiões. O turismo é “um dos mais importantes instrumentos de 

geração de emprego e de renda em todo o mundo” (BENI, 1997, p. 9). Por esse 

motivo, cada vez mais encontramos pesquisas acadêmicas relacionadas às 

consequências trazidas por esse setor. 

Com o aumento do desenvolvimento do turismo, a competitividade entre os 

destinos turísticos aumenta também. Para conseguir gerar uma vantagem 

competitiva em relação aos outros destinos, os governos cada vez mais vêm 

investindo no marketing de lugares. O marketing de lugares é “o uso consciente de 

publicidade e marketing, com o intuito de transmitir imagens selecionadas de 

localidades geográficas a um público alvo” (GOLD; WARD, 1994 apud COOPER; 

HALL; TRIGO, 2011, p. 113). 

Uma área importante do marketing turístico é a divulgação da imagem e a 

criação da marca de um lugar. A imagem é a maneira como o público vê a 

localidade e seus serviços, podendo ser afetada por diversos fatores externos tais 

como a mídia e símbolos (KOTLER, 2006 apud MACHADO, 2010, p. 15). Já a marca 

de um destino pode ser definida como “percepções sobre um lugar refletidas por 

meio de associações capturadas na memória dos turistas (CAI, 2002 apud 

MACHADO, 2010, p. 54) 

Uma das principais ferramentas utilizadas para a divulgação de um destino 

turístico é a realização de eventos. Esses eventos proporcionam oportunidades para 

os destinos mostrarem seus atributos aos seus visitantes (HILLER, 1998 apud 

HEDE, 2005, p. 188). Os Jogos Olímpicos, por exemplo, oferecem uma 

oportunidade única de mídia global que nenhum outro evento pode oferecer (HEDE, 

2005). 

Os Jogos Olímpicos são considerados o evento global mais importante no 

calendário internacional de esportes, além de ser uma declaração pública sobre a 

identidade e as aspirações da cidade-sede (POYNTER; MACRURY, 2009). O 

Comitê Olímpico Internacional (Internacional Olympic Comitee – IOC), o proprietário 

legal dos Jogos Olímpicos, gosta de se referir ao Movimento Olímpico como a 
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encarnação social coletiva dos ideais desportivos a que se comprometeu, remetendo 

aos Jogos Olímpicos da antiga Grécia (POYNTER; MACRURY, 2009). 

No ano de 1908, a cidade de Londres teve a oportunidade de sediar os Jogos 

Olímpicos pela primeira vez, reunindo cerca de 2.008 atletas e com o prazo limitado 

para organizar o evento, que por esse motivo teve duração de seis meses. Em 1948 

a cidade teve outra oportunidade de sediar os Jogos Olímpicos e foi a primeira 

edição a ser transmitida pela televisão. Foi desse evento que surgiram os direitos de 

transmissão que movimentam o mundo esportivo atualmente. No ano de 2012, 

Londres enfrentou o desafio de organizar um dos eventos mais importantes do 

mundo com 10.500 esportistas e mais de 100 mil turistas visitando a cidade, 

alcançando 1,181 bilhão de dólares de taxa de transmissão (BASTOS, 2012)  

O objeto de estudo escolhido para o presente trabalho foram as Olimpíadas 

de Londres 2012, pressupondo-se que a análise realizada sobre esse megaevento 

revelará formas de obtenção de resultados eficazes, visto que a organização dessas 

olimpíadas seja considerada como um modelo para a realização de futuros 

megaeventos. 

Este estudo pretende fazer uma apreciação sobre as estratégias de marketing 

e comunicação utilizadas nas Olimpíadas de Londres 2012. O resultado dessa 

avaliação poderá servir de base para sugerir que as estratégias de marketing 

utilizadas nas Olimpíadas de Londres podem servir como parâmetro de auxílio para 

os Jogos Olímpicos futuros, tanto em seus acertos como nas formas de evitar as 

possíveis falhas porventura existentes. 

O trabalho pretende especificar quais foram as estratégias de comunicação 

em marketing utilizadas nas Olimpíadas de Londres 2012, avaliando se as mesmas 

foram bem sucedidas, definindo quais foram as estratégias utilizadas e apontando 

quais dessas estratégias poderiam ser aproveitadas para eventos futuros.  

A metodologia utilizada no presente trabalho se configura através de revisão 

bibliográfica e documental, utilizando como referência autores relacionados ao tema 

e o documento oficial das Olimpíadas de Londres, o Marketing Report – London 

2012 (Relatório de Marketing – Olimpíadas de Londres 2012). Esse documento foi 

obtido através do site oficial do Comitê Olímpico Internacional e através do mesmo 

foi possível obter uma visão holística sobre as estratégias de marketing utilizadas 

para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
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O conteúdo do trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta o tema da pesquisa e os objetivos do trabalho. O segundo 

capítulo aborda a revisão da literatura sobre o tema. O terceiro capítulo apresenta as 

estratégias de marketing utilizadas nas Olimpíadas de Londres 2012. O quarto 

capítulo apresenta a análise realizada sobre as estratégias de marketing utilizadas 

nas Olimpíadas de Londres 2012. E o quinto capítulo apresenta as conclusões, 

contribuições da pesquisa. E por último, são apresentadas as referências utilizadas 

para a formulação do trabalho.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura aborda primeiramente a importância dos megaeventos 

para o turismo. Em seguida, fala sobre os Jogos Olímpicos, as noções sobre a 

imagem de um destino turístico, as principais estratégias de comunicação em 

marketing e o marketing turístico e por último sobre a importância do marketing de 

eventos. 

 

2.1  A IMPORTÂNCIA DOS MEGAEVENTOS PARA O TURISMO  

 

O setor de eventos representa um importante fator de motivação para o 

turismo, gerando assim uma vantagem competitiva em relação aos outros destinos. 

Isso implica não só investimentos, mas também boa capacidade de organização, 

publicidade adequada em longo prazo e condições climáticas adequadas para a sua 

realização (ISPAS; HERTANU, 2011 apud BRAZ; CARMO, 2013, p. 3) 

O turismo de eventos pode ser definido como o deslocamento de um turista 

para participar de algum evento focado em algum tipo de interesse, sendo esse 

interesse profissional, cultural, de consumo ou de entretenimento. Trata-se de um 

segmento de grande importância para uma cidade, uma vez que movimenta a 

economia local gerando empregos e melhorias na infraestrutura, além de incentivar 

o investimento privado e gerar mais impostos, trazendo maior movimentação às 

cidades (ANSARAH, 2000 apud BRAZ; CARMO, 2013, p.3). 

Um estudo realizado pela EMBRATUR em 1998 sobre demanda turística, 

mostra que um turista de eventos chega a gastar três vezes mais do que um turista 

convencional de férias, permanecendo, em média, por um período de dois a cinco 

dias na cidade (BATISTA, 2008 apud BRAZ; CARMO, 2013). 

Com o objetivo de conseguir se destacar no setor turístico, as cidades estão 

utilizando a captação de eventos como uma aliada. Martin (2003), citado por Batista 

(2008, p.30), diz que a captação de um evento, sendo bem sucedida, traz diversos 

benefícios para a localidade onde está sendo realizado, sendo eles a redução da 

sazonalidade, o equilíbrio da balança comercial, a melhoria na imagem da cidade 

sede, a elevação do nível de geração de empregos, uma maior produtividade no 
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trade turístico, o prestígio internacional para a entidade e a elevação na arrecadação 

de impostos.  

O evento e o destino são duas entidades diferentes mas que ainda, de um 

modo geral, ajudam uma a outra. O evento pode ser uma das maneiras mais 

eficientes de atrair um turista para um destino e ainda formar uma imagem para os 

turistas que nuncam tinham visitado o local, atraindo a atenção dos mesmos para 

aquela região (CANDREA; ISPAS, 2010). 

Gnoth e Anwar (2000) retratam através da figura 1 um modelo de 

desenvolvimento do turismo de eventos para a Nova Zelândia, sendo esse sistema 

aplicável a qualquer outra localidade. O modelo leva em consideração a interação 

entre público-alvo, concorrentes e fatores organizacionais, mostrando como os 

fatores internos e externos podem influenciar no momento de decidir quais serão as 

estratégias utilizadas para conseguir alcançar suas metas e objetivos. Os autores 

ainda afirmam que os policy makers (decisores políticos) devem focar na natureza 

do seu evento e explicar as vantagens competitivas do seu destino.  
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Figura 1 - Quadro de desenvolvimento de uma estratégia para o turismo de eventos 
Fonte: Gnoth e Anwar (2000) 

 

Cada tipo de evento tem um papel diferente na marca do destino anfitrião 

(Taks et al, 2009). Mesmo quando um evento não foi planejado junto aos objetivos 

de turismo de uma cidade, o turismo tende a se tornar um fator estratégico a partir 

do momento em que os resposáveis pela administração do turismo da localidade 

começam a comercializar e promover o evento como uma atração turística 

(CANDREA; ISPAS, 2010). 

A promoção de um destino turístico através da realização de um evento pode 

proporcionar algumas vatagens. Podemos dizer que as imagens e informações 

transmitidas sobre o destino-sede através dos eventos, principalmente os 
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megaeventos, têm a capacidade de criar  uma percepção positiva (do destino), que 

provavelmente será associada a intenções positivas de visitar o destino no futuro 

(HEDE, 2005). 

Os megaeventos recebem significativa atenção da mídia, principalmente de 

âmbito internacional e seu potencial para ter um efeito de longo prazo sobre o 

turismo é mais forte do que de eventos de tamanho médio (TAKS et al, 2009). Eles 

são classificados como spectator events (eventos-espectador), pois eles atraem 

proporcionalmente mais espectadores do que participantes (Gratton; Taylor, 2000 

apud Taks et al, 2009, p. 122).  

Os benefícios trazidos pelos megaeventos para as cidades-sede são 

percebidos após a sua realização. Dois dos mais importantes benefícios, para o 

turismo, apresentados a longo prazo são a visitação constante dos espectadores e o 

aumento de investimento no turismo, como resultado da exposição da cidade-sede à 

mídia (HEDE, 2005). 

Dentro do setor de turismo de eventos, devemos destacar o segmento de 

eventos esportivos. Segundo Chalip e McGuirty (2004) e McCartney (2005) citados 

por Wright (2007, p. 345) o turismo de eventos esportivos é um dos segmentos de 

mercado que mais cresce dentro da indústria mundial de viagens. Um evento 

esportivo pode ter um papel significativo e gerar grandes impactos na cidade onde é 

realizado. Para a cidade-sede é uma grande oportunidade para gerar atenção na 

mídia global, atrair um alto redimento e um grande número de visitantes mesmo que 

a curto prazo (Hall, 2001; Getz, 2003 apud Wright, 2007, p. 347). 

O turismo de esportes não é apenas uma experiência com atividades 

esportivas. Pode ser considerado como sport culture (cultura de esporte), que 

segundo Pigeassou (2004) citado por Candrea e Ispas (2010, p. 01) pode gerar 

grande influência no processo de escolha de um destino turístico. 

Bramwell (1997) e Sofield (2003), também citados por Wright (2007) afirmam 

que a capacidade de logistica dos destinos-sede para planejar e organizar com 

sucesso os grandes eventos esportivos se tornou uma grande e poderosa via de 

promoção de destinos turísticos.  

Um evento esportivo quando se torna uma atração turística acaba se 

tornando parte da estratégia de marketing de um destino turístico. As cidades-sede 

aproveitam também para reinforçar sua imagem no mercado internacional de turismo 

e trazer investimentos estrangeiros (OH, 2002). 
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Oh (2002) também afirma que: 

 
 
As principais funções dos megaeventos esportivos para uma cidade/região 
são chamar a atenção do resto do mundo por um curto período de tempo, 
apresentar-se como um destino de férias atraente e melhorar sua imagem 
como destino turístico. 
 
 

A utilização dos eventos esportivos está predominantemente focada em 

eventos únicos em larga escala com potencial para gerar visitação turística 

(BRAMWELL, 1997; GETZ, 2005; HALL, 1992; KANG; PERDUE, 1994 apud 

ZIAKAS; COSTA, 2011, p. 150). Os Jogos Olímpicos são uma forma de atrair 

turistas para uma região, de criar uma imagem favorável do país para os turistas 

estrangeiros e para promover o país-sede no mercado internacional de turismo (OH, 

2002). 

O acontecimento de um megaevento em uma cidade consequentemente 

aumenta o número de turistas estrangeiros. Em uma pesquisa realizada na Copa do 

Mundo FIFA de 2006, na Alemanha, houve uma diferença no número de chegadas 

de visitantes do que o habitual (ALLMERS; MAENNIG, 2009; HAGN; MAENNIG, 

2009 apud FOURIE; SPRONK, 2011). 

Segundo Hede (2005) várias regiões turisticas estão utilizando os eventos 

esportivos como um componente constante, como o núcleo de suas estratégias de 

marketing. Podemos citar a Austrália como exemplo onde são sediados eventos 

internacionais como O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a Gold Coast 

Marathon, o Perth International Golf Championships, entre outros (AUSTRALIA, 

2013). 

Quase cinco anos antes da realização dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, 

o governo australiano identificou que era imperativo desenvolver estratégias no que 

diz respeito a publicidade, propaganda, serviço de informações e desenvolvimento 

de relações com a indústria, para conseguir sustentar e aumentar os resultados 

positivos dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 em relação ao turismo (CHALIP, 

2000 apud HEDE 2005, p. 188). 

Devido a grande relevância da realização de eventos esportivos para os 

destinos turisticos e para o mercado de turismo em geral, não podemos deixar de 

falar sobre os benefícios e a importância que os Jogos Olímpicos, o maior evento 

esportivo da atualidade, podem fornecer para as cidades e para o mundo. 

http://www.australia.com/pt-br/explore/australian-events/sporting-events.aspx
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2.2  A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS OLÍMPICOS 

 

O megaevento esportivo mais importante da nossa era são os Jogos 

Olímpicos. O evento é a maior celebração esportiva em termos de número de 

atividades esportivas, no número de atletas participantes e no número de pessoas 

de diferentes nações que se reúnem ao mesmo tempo no mesmo lugar (OLYMPIC 

MUSEUM, 2009). 

Os Jogos Olímpicos de Londres 2012 tiveram 10,568 atletas participantes 

(5,892 homens / 4,676 mulheres), 38 recordes mundiais e 99 recordes Olímpicos e 

as mulheres competiram em todas as modalidades esportivas do Programa Olímpico 

pela primeira vez. Obtiveram também um recorde global de audiência com 4,8 

bilhões de pessoas de todo o mundo e os Comitês Olímpicos Nacionais (National 

Olympic Committees - NOCs) tiveram uma presença na mídia maior do que nas 

edições anteriores, com a presença de 172 NOCs no local para cobrir os 

acontecimentos (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2013). 

O Comitê Olímpico Internacional em 2012 atingiu o recorde de 22,5 milhões 

de fãs e seguidores em mídias sócias e pela primeira vez promoveu a transmissão 

dos Jogos pelo seu canal no YouTube. Foram 59,5 milhões de visualizações em 64 

diferentes territórios e quase 60% das visualizações foram ao vivo, obtendo um 

aumento significativo dos assinantes do canal durante os Jogos (INTERNATIONAL 

OLYMPIC COMMITTEE, 2013). 

Antes de conseguir alcançar a fama e atingir esses recordes, os Jogos 

Olímpicos eram vistos apenas como uma homenagem aos Deuses. O início dos 

Jogos Olímpicos aconteceu na Grécia por volta de três mil anos atrás. As 

competições esportivas eram organizadas em Olímpia, por isso o surgimento do 

nome Jogos Olímpicos (OLYMPIC MUSEUM, 2007). 

Os estudiosos da área encontram algumas dificuldades em definir qual foi o 

real motivo da criação dos Jogos. A mitologia define que aconteceu uma mistura de 

religião, história e eventos que influenciaram no surgimento dos Jogos. Os Jogos 

Olímpicos da antiguidade duraram por mais de 1000 anos e conforme foram 

ganhando popularidade também foram perdendo o seu significado e a sua 

importância religiosa (OLYMPIC MUSEUM, 2007). 
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Os Jogos Olímpicos modernos foram criados por Baron Pierre Coubertin. 

Nascido em 1863, Baron queria realizar a educação através dos esportes e teve a 

ideia de reviver os Jogos Olímpicos da antiguidade. Sua criação obteve grande 

sucesso por ser moderna e internacional, além de levar a educação através do 

esporte. Ele foi responsável pela criação do que viria a ser hoje o Comitê Olímpico 

Internacional em 1894 na cidade de Paris, com a celebração da primeira edição dos 

Jogos Olímpicos modernos em Atenas no ano de 1896 (OLYMPIC MUSEUM, 2007). 

O Comitê Olímpico Internacional (Internacional Olympic Committee – IOC) 

atualmente é responsável pelo monitoramento dos preparativos dos Jogos, ajudando 

o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Organising Committee for the Olympic 

Games - OCOG) e por manter a relação de trabalho entre o OCOG e os 

interessados e participantes dos Jogos (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 

2012). 

O IOC também é responsável pela divulgação do Movimento Olímpico, que 

tem como objetivo realizar a ligação do esporte com a cultura e a educação, 

promover a prática dos esportes e da alegria de se esforçar por algo e ajudar a 

construir um mundo melhor através da prática do esporte seguindo os conceitos de 

paz, excelência, amizade e respeito (OLYMPIC MUSEUM, 2009). 

Por causa dos seus conceitos e tradições e pela grande visibilidade que os 

Jogos Olímpicos alcançaram durante os anos, surge um grande interesse entre as 

cidades em se tornar a sede desse megaevento. A realização de um megaevento 

pode ajudar a atrair mais turistas, formar uma imagem positiva e despertar o 

interesse de potenciais turistas em visitar aquele destino (CANDREA; ISPAS, 2010). 

Megaeventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, auxiliam o destino a 

chamar a atenção do resto do mundo, a apresentar-se como um destino de férias 

atraente e a melhorar sua imagem como um destino turístico, promovendo esse 

destino no mercado internacional (OH, 2002). 

A cidade-sede desde o momento de sua candidatura até após a realização do 

evento, se esforça ao máximo para apresentar o melhor da sua cidade e conseguir 

mostrar a todos que é capaz de sediar e organizar um evento de grande importância 

como os Jogos Olímpicos. Junto ao Comitê Olímpico Internacional o governo local 

se propõe a entregar os Jogos prometendo, alcançar altos níveis de satisfação dos 

participantes, sempre agregando e disseminando a importância do Movimento 

Olímpico. 
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2.3  A IMAGEM DOS DESTINOS TURISTICOS 

 

Machado (2010) nos diz que a palavra imagem vem do latim imago-ginis, 

sendo o seu significado relativo à representação. O termo imagem diz respeito às 

representações de algo concreto, táctil ou abstrato, a partir de experiências ou 

percepções (OLIVEIRA; ALBURQUERQUE; ROCHA, 2007 apud MACHADO, 2010, 

p. 25). 

Segundo Kotler et al (2006) A imagem é um fator determinante para formar a 

visão que os cidadãos e as empresas têm de um lugar. Refere-se à imagem de um 

lugar como um conjunto de atributos formado por crenças, ideias e impressões que 

as pessoas têm desse local. 

Baloglu e McCleary (1999) afirmam que a imagem é causada ou formada por 

duas vertentes: os fatores de estímulo e os fatores pessoais. O primeiro consiste em 

estímulos externos, experiências anteriores e fatores físicos. E o segundo são as 

características, pessoal e psicológica, do ator. A figura 2 nos mostra de maneira 

mais detalhada o processo de formação da imagem. 

 

 

Figura 2 - Quadro Geral da formação da imagem de um destino. 
Fonte: Baloglu e McCleary (1999) 

 

A imagem pode variar dependendo da percepção que uma pessoa tem de um 

determinado lugar. Por exemplo, uma pessoa que viaja a lazer para São Paulo cria 

uma imagem diferente em relação à cidade em comparação a um empresário que 

viaja a negócios. As notícias que saem nos jornais e televisão ou até mesmo os 
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comentários que as pessoas fazem depois de terem viajado para um determinado 

lugar também podem influenciar na formação de sua imagem. Kotler et al (2006, 

p.183) afirma que:  

 
 
As imagens costumam representar a simplificação de inúmeras associações 
e fragmentos de informações e são o produto da mente tentando processar 
e enquadrar enormes quantidades de dados relacionados a um lugar. 
 
 

Contudo as pessoas podem ter a mesma imagem de um lugar, porém possuir 

sentimentos diferentes. Surge assim a dúvida da diferença entre uma imagem e um 

estereótipo. Kotler et al (2006) nos diz que a imagem está relacionada à percepção 

pessoal de um lugar que varia para cada indivíduo e o estereótipo é uma crença 

amplamente difundida, que muitas vezes acaba sendo distorcida, enraizada e 

simplista, sendo muito mais difícil de ser revertido do que a imagem. 

Com a finalidade de promover os destinos turísticos, as imagens são 

utilizadas com o objetivo de transmitir recados e informações sobre os destinos, 

redefinir e reposicionar os destinos, investir contra as imagens negativas e valorizar 

as positivas e direcionar esforços para determinados mercados-alvo (COOPER; 

HALL; TRIGO, 2011). 

É importante e de interesse das cidades criar uma imagem positiva em 

relação a sua região, para assim, cada vez mais, atrair mais turistas e visitantes ou 

até mesmo investidores e possíveis moradores. Por isso é importante ressaltar a 

necessidade de profissionais qualificados para gerir essa imagem entre seus 

diferentes setores e públicos. A etapa de formação inicial da imagem, antes de 

ocorrer a viagem, é a fase mais importante do processo de escolha dos turistas em 

relação a um destino (GUNN 1972; MERCER 1971 apud BALOGLU; MCCLEARY 

1999). 

De acordo com Cooper, Hall e Trigo (2011, p. 114) podemos definir a imagem 

de um destino turístico como: 

 
 
é a versão simplificada da realidade, uma forma de se extrair sentido de 
todos os estímulos saídos de destino turístico que são recebidos e 
processados pelo visitante (ou visitante potencial). [...] ela é capaz de afetar 
a percepção individual de alguém sobre um dado lugar e também afetar a 
sua escolha pelo lugar. 
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Para conseguir criar uma imagem eficaz de um destino turístico, voltada para 

cada público alvo, é necessário segundo Kotler et al (2006) que a imagem seja: 

válida, crível, simples, atraente e diferenciada. Quando os autores afirmam que a 

imagem deve ser válida, estão querendo dizer que o lugar deve promover uma 

imagem que corresponde à realidade. Devemos tomar cuidado ao exaltar as 

qualidades do lugar, pois as pessoas podem não estar dispostas a acreditar nessa 

mensagem, ou seja, a proposta deve ser crível, realizada de uma maneira aceitável 

e não exagerada. 

Para que o destino não transmita uma imagem confusa, com muitas 

informações, ela deve ser simples representando apenas a essência do lugar. A 

imagem deve ser atraente, sugerindo o porquê que os indivíduos devem visitar 

aquele lugar, investir ou até mesmo morar lá. E por último a imagem deve ser 

diferenciada, pois ela se torna mais eficaz quando se apresenta de maneira diferente 

dos outros temas mais comuns. 

Os próprios turistas são os geradores de uma imagem de um destino turístico. 

Essa imagem se torna muito importante, pois a imagem é o único ponto relevante 

que o turista tem conhecimento antes de viajar e esta imagem será imediatamente 

modificada no momento em que o turista tiver a experiência de estar lá (COOPER, 

HALL e TRIGO, 2011, p. 114).  

Kotler et al (2006) nos dizem que existem três ferramentas eficazes para 

implementar a imagem de um lugar, são elas: slogans, temas e posicionamento; 

símbolos visuais e eventos e realizações. O slogan é apenas uma frase curta que 

evidencia as características, o que tem de positivo em um lugar. Podemos citar 

como exemplo um slogan utilizado pelo estado de São Paulo: São Paulo um estado, 

muitos destinos. Outro exemplo seria Guatemala: Coração do Mundo Maya. 

O tema pode ser utilizado como uma ferramenta fortalecedora para o slogan, 

direcionados para um público alvo específico. Alagoas criou um slogan voltado para 

um grupo de pessoas que apreciam turismo de sol e praia dizendo: Alagoas, uma 

seleção de praias para você se divertir. 

O posicionamento da imagem tem como objetivo, segundo Kotler et al (2006, 

p. 193):  

 
 
posicionar um lugar em termos regionais, nacionais e internacionais como 
um local para certos tipos de atividades ou como atração alternativa viável a 
outro lugar que possa ter uma posição mais forte ou estabelecida. O desafio 
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do posicionamento é criar uma imagem que comunique benefícios e 
atributos exclusivos que façam um lugar destacar-se dos demais. 
 
 

Como exemplo podemos novamente citar a cidade de São Paulo que se 

definiu como a melhor cidade da América Latina para se fazer negócio, ou então, o 

Chile como a capital mundial do vinho de qualidade. 

O símbolo visual faz parte da marca de um local. Como nome diz é um 

símbolo que representa um lugar, que quando esse símbolo é visto ou mencionado 

faz o indivíduo lembrar rapidamente desse lugar. O Corcovado é um exemplo de 

símbolo da cidade do Rio de Janeiro e o Museu de Arte Contemporânea da cidade 

de Niterói.  

Para ser usado de maneira eficiente, o símbolo deve propagar-se de maneira 

sistemática, podendo ser encontrado em diversos lugares como selos oficiais, 

catálogos broches, outdoors, entre outros. Se esse símbolo não corresponder ao 

slogan, ao tema ou ao posicionamento, o visual pode afligir a confiabilidade do lugar 

(KOTLER et al, 2006). 

A prática de eventos como utilização de divulgação de imagem, vem sendo 

usualmente utilizada por diversas regiões. “Os eventos podem ser ousados ou 

discretos, podem influenciar sutilmente ao longo do tempo” (KOTLER et al, 2006, p. 

196). Porém é preciso tomar cuidado, pois esses eventos, se mal elaborados, 

podem acabar prejudicando a imagem do local. Por outro lado se bem elaborados, 

podem construir uma imagem positiva do mesmo (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Knott, Allen e Swart (2012), dizem que a luta pela vantagem competitiva entre 

as nações está crescendo e a imagem e a marca dessas nações possuem um papel 

importante nessa disputa pela atenção, respeito e confiança desde investidores e 

turistas até a mídia e os governos. 

Segundo as autoras Figueirêdo e Mayer (2010) é através da marca que se 

comunica a imagem de um lugar. Segundo Shimp (2000) a definição de marca, 

conforme a Associação Americana de Marketing (The American Marketing 

Association) consiste em um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou a 

combinação dos mesmos, destinados a identificar os bens e serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos demais competidores. 

“O valor real de uma marca forte é seu poder de conquistar a preferência e a 

fidelidade do consumidor” (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 210). Assim os 
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destinos turísticos constroem as suas marcas com o objetivo de atrair cada vez mais 

visitantes e se diferenciar dos demais destinos concorrentes. Os turistas possuem 

várias opções, porém a primeira coisa vem à mente deles é a marca, no qual surge 

de um determinado nível de satisfação (JAYSWAL, 2008 apud CANDREA; ISPAS, 

2010, p. 02) 

Os autores Knott, Allen e Swart (2012) explicam que a marca de um lugar é a 

representação de sua identidade, a construção de uma imagem favorável interna 

(com aqueles que entregam a experiência) e externa (com os visitantes), conduzindo 

à lealdade e satisfação da marca, consciência do nome, qualidade percebida e 

associações favoráveis. 

O Ministério do Turismo (2013) afirma que a marca e a imagem de um destino 

turístico deve ser aprovada e disseminada pela comunidade em geral. Essa 

aprovação se torna importante, pois assim a comunidade local acaba auxiliando na 

divulgação da cidade como um destino turístico. 

Segundo Morrison e Anderson (2002) citado por Cooper, Hall e Trigo (2011, 

p. 113) a atribuição de marca é o processo usado para desenvolver uma identidade 

e personalidade únicas que sejam diferentes de todos os competidores. A marca 

pode até melhorar a economia, imagem e identidade de uma nação (MORGAN et al, 

2004 apud COOPER; HALL; TRIGO, 2011, p. 113). 

Existem dois estágios do desenvolvimento do valor da marca, o nível de 

conhecimento e o nível de imagem. O nível de conhecimento é medido pelo 

reconhecimento e pela recordação. O nível da imagem é mais complexo, pois é 

medido através da percepção dos consumidores sobre os valores e benefícios 

obtidos através da utilização da marca (KELLER, 1999, apud BONG NA, 

MARSHALL, KELLER, 1999, p. 170) 

Uma marca que possui grande influência no mercado possui um alto brand 

equity. O termo brand equity “é o efeito diferenciador positivo que o conhecimento do 

nome da marca tem sobre a reação do cliente ao produto ou serviço” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p.210). Segundo dizem Kotler e Armstrong (2007) possuir um 

alto brand equity proporciona uma vantagem competitiva. 

Kotler e Armstrong (2007, p. 210) dizem que: 

 
 
uma marca forte forma a base para o desenvolvimento de sólidos e 
lucrativos relacionamentos com o cliente. Assim, o ativo fundamental por 
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trás do brand equity é o valor do cliente – o valor dos relacionamentos com 
o cliente criados pela marca. 
 
 

Além de representar um lugar, a marca de um destino turístico transmite uma 

promessa de viagem inesquecível, associada exclusivamente àquele destino e que 

também consolida e reforça a recordação de momentos agradáveis de experiência 

em um destino turístico (RITCHIE; RITCHIE, 1998 apud COOPER; HALL; TRIGO, 

2011, p. 113). 

Os governos utilizam técnicas e recursos do marketing com o objetivo de 

conseguir criar uma imagem positiva para o seu destino, criar uma marca que 

represente o mesmo e mostrar aos visitantes em potencial o que a sua cidade 

possui de melhor.  

 

2.4  AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING E O MARKETING TURÍSTICO 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), marketing pode ser definido de maneira 

geral como: 

 
 
um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações 
obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor 
com os outros. (...) Assim, definimos marketing como o processo pelo qual 
as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes 
relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca. 
 
 

Os mesmos autores também afirmam que o marketing de hoje em dia possui 

um novo sentido, ele não possui o objetivo de efetuar vendas, mas sim satisfazer a 

necessidade dos clientes capturando o valor dos mesmos em troca. O passo mais 

importante para o processo de marketing é criar a satisfação e o encantamento do 

público alvo (KOTLER e ARMSTRONG, 2007). 

O objetivo da estratégia de marketing é fornecer à organização uma 

vantagem competitiva, criando um plano integrado com todas as atividades, ideias e 

execuções e as direcionando para atingir objetivos em comum. O conceito de 

marketing promove uma estrutura para o planejamento e o desenvolvimento de 

estratégias voltadas para o produto, preço, praça e promoção (PARENTE, 2000).  
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O primeiro passo que deve ser tomado durante o processo de marketing é a 

criação de um relacionamento com o cliente mantendo a troca de valores. Em 

seguida é preciso definir qual será o seu público-alvo, pois fica difícil atuar em todos 

os setores de maneira eficaz e eficiente. E por último é preciso definir qual estratégia 

será utilizada para conseguir conquistar esse público alvo (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2007). 

Um bom plano de marketing deve ser abrangente, deve trabalhar de maneira 

lógica e deve ser flexível o bastante para ser modificado conforme as necessidades 

de planejamento. Quando um plano de marketing é bem desenvolvido tem facilidade 

em atingir suas metas e possui seus objetivos declarados (FERRELL et al, 2000). 

Segundo Ambrósio (2009) o plano de marketing deve ser bem organizado e 

estruturado. Para isso é necessário seguir sete passos: definição do tema, formação 

da equipe, empatia com o público-alvo, levantamento de informações, redação do 

plano, revisão e formatação do plano e apresentação do plano.  

O tema deve ser definido conforme o conceito do produto selecionado. A 

equipe deve ser selecionada no início, pois serão realizadas reuniões no qual todos 

devem participar, além de ser uma equipe multidisciplinar. A empatia com o público-

alvo é muito importante, pois é preciso conhecer as suas necessidades, se por no 

lugar dele. Muitas vezes isso acaba estimulando a criatividade da equipe no 

momento da elaboração do plano de marketing. 

O levantamento de informações é essencial para o levantamento de dados e 

fatos que irão definir o caminho a se seguir. Se os outros passos foram seguidos 

corretamente, a redação do plano será feita com segurança, sendo indicado criar um 

roteiro que deve ser seguido precisamente durante esse processo. A revisão e a 

formatação do plano devem ter um aspecto visual coerente e consistente, ou seja, 

com um alto valor percebido. E por fim, a apresentação do plano, deve ser planejada 

com atenção e cuidado, pois é o momento em que será definido se o plano será 

aprovado ou não. 

Durante o processo de desenvolvimento do plano de marketing é necessário 

definir como será a sua estrutura. Os autores Ferrell et al (2009) e Parente (2000) 

nos dizem que o primeiro passo a ser tomado durante esse processo é a realização 

de uma análise ambiental, associada ao ambiente externo (mercado, produto e 

concorrência), interno (organizacional) e do público-alvo.  
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A análise do ambiente externo deve incluir fatores “econômicos, competitivos, 

sociais, políticos/legais e tecnológicos” (FERRELL et al, 2009, p. 33) assim como 

outros diversos fatores que possam influenciar, diretamente ou indiretamente, a 

campanha de marketing. No ambiente do consumidor é preciso analisar e pesquisar 

especificamente sobre as necessidades do público-alvo e suas mudanças e como, 

no caso do turismo, o destino em questão está atendendo a esse mercado. No 

ambiente interno é preciso verificar se há a disponibilidade de pessoas para 

trabalhar, os equipamentos necessários, os recursos financeiros e as políticas em 

geral (FERREL et al, 2009). 

A análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) é outro item 

importante utilizado frequentemente durante o desenvolvimento do plano de 

marketing. Através dele é possível fazer uma análise clara sobre o ambiente 

competitivo criando, subsequentemente, uma gestão estratégica (LEE e LIU, 2011). 

Essa análise deve ser realizada de acordo com a análise ambiental focando nos 

fatores externos (oportunidades e ameaças) e nos internos (forças e fraquezas) 

(FERREL et al, 2009). 

Através dessa análise é possível determinar as vantagens e desvantagens 

que a localidade possui no mercado e em satisfazer os seus consumidores, assim 

como determinar as forças e fraquezas, que são as deficiências que a mesma possa 

ter e sua vantagem competitiva em relação aos destinos concorrentes (FERREL et 

al, 2009). 

Durante o processo de definição das estratégias de marketing é preciso 

também criar um “composto de marketing apropriado para satisfazer às 

necessidades dos mercados-alvo em questão (FERREL et al, 2009). Nesse 

momento é utilizado a ferramenta do marketing mix, também conhecida como os 4 

p’s (product, place, promotion and price). 

Segundo a American Marketing Association (1995) o marketing mix é um 

conjunto de variáveis controláveis de marketing que são utilizadas para alcançar, no 

caso do turismo, um nível desejado de reconhecimento do público-alvo. Deve ser 

definido o quanto do orçamento do plano de marketing deve ser gasto em cada 

elemento do mix de marketing (preço, produto, promoção e praça) maximizando 

assim um retorno positivo para a região. 

Para uma região conseguir vantagem competitiva ela deve focar no produto, 

preço, distribuição e promoção certa. Para conseguir o produto certo é necessário 
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entender quais são os problemas que estão dificultando a vida do público-alvo e 

seus interesses. Se essas alternativas não forem suficientes a equipe de marketing 

deve tentar criar um valor psicológico ao destino, desenvolvendo uma personalidade 

ou uma imagem para a sua marca (PARENTE, 2000). 

Segundo Kotler (2003) citado por Martha Gabriel (2010, p.49) podemos definir 

praça como: 

 
 
Praça é o componente do composto de marketing que define as estratégias 
e táticas para a colocação do produto no mercado (placement), a forma com 
que ele chegará ao ponto de venda e de que maneira será exposto ou 
disponibilizado ao consumidor. 
 
 

A grande competitividade do mercado atual exige que os destinos divulguem 

o que possuem de melhor ao seu público-alvo de maneiras diversificadas. O 

Minitério do Turismo, por exemplo, utiliza as mídias sociais como divulgação dos 

destinos do Brasil. Só o Facebook já alcançou 1,2 milhão de visualizações e no 

Instagram o minitério possue 4.956 seguidores 22.734 fotos compartilhadas 

(PORTAL BRASIL, 2013). 

Martha Gabriel (2010, p.50) diz que: “a função da promoção é fazer com que 

o público-alvo conheça a existência do produto e o seu posicionamento”. As 

ferramentas utilizadas na promoção são: propaganda, promoção de vendas, 

marketing direto, relações públicas e venda pessoal. 

A propaganda é um artifício popular da comunicação que utiliza meios como a 

imprensa, rádio, televisão, internet, entre outros para divulgar uma mensagem a um 

público-alvo específico (McDonald, 2004). Pode ser realizada através da 

comunicação em massa ou direta, com o consumidor final (SHIMP, 2000). 

Promoção de vendas abrange todas as atividades de marketing que tentam 

estimular uma compra rápida ou imediata de um produto (SHIMP, 2000). Segundo 

McDonald (2004) a promoção de vendas é uma atividade no qual é realizada uma 

oferta para um cliente específico em um tempo determinado. 

“O marketing direto é a base do marketing de relacionamento” (GABRIEL, 

2010, p.51). Segundo a Direct Marketing Association, citada por Stone (2004):  

 
 
O marketing direto é um sistema interativo de marketing que utiliza uma ou 
mais mídias de propaganda a fim de produzir resposta e/ou transação 
mensuráveis, e em qualquer local. 
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Através do marketing direto é possível medir as informações e intenções do 

público-alvo, diferente da propaganda que não possui nenhum mecanismo de 

resposta. Suas principais características são: eficiência na definição do público alvo, 

cultivo de relacionamento com potenciais clientes, mensuração da resposta, 

interação entre cliente e o profissional de marketing e personalização da mensagem 

para cada potencial cliente (KOTLER et al, 2006). 

Kotler et al (2006) definem relações públicas como um esforço em realizar 

bons contatos com os públicos de uma organização através de uma exposição 

favorável, criação de uma boa imagem pública e impedir boatos e rumores 

desfavoráveis. Suas principais ferramentas são: “assessoria de imprensa, 

publicidade de eventos e lobby (...)” (KOTLER et al, 2006, p.204). 

A venda pessoal é uma forma de comunicação realizada de pessoa para 

pessoa onde vendedores informam, educam e convencem potenciais compradores a 

escolherem os produtos e/ou serviços no qual estão representando (SHIMP, 2000). 

É importante, pois constrói um relacionamento pessoal e próximo entre a localidade 

e o seu público (GABRIEL, 2010, p.51). 

A realização do marketing na área do turismo se torna um pouco mais 

elaborada e complicada, pois envolve a prestação de vários serviços. Guerreiro 

(2008) diz que o marketing de lugares utiliza as mesmas técnicas, métodos e 

perspectivas do marketing de produtos (bens e serviços), orientadas para a 

satisfação do seu mercado alvo. 

Os destinos turísticos que seguem um planejamento estratégico possuem 

uma vantagem competitiva em relação àqueles que atuam de maneira confusa e 

não sistemática. Todas as partes integrantes do sistema de turismo devem trabalhar 

em conjunto, sendo o planejamento do destino turístico essencial (PETROCCHI, 

2004). 

Cooper, Hall e Trigo (2011) definem o destino turístico como: 

 
 
é o espaço físico onde o turismo acontece e as comunidades vivem e 
trabalham, um lugar recheado de simbolismo e de imagens que 
transbordam cultura e história. É também o espaço em que turistas e 
fornecedores interagem para que a experiência de turismo seja 
concretizada. 
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É essencial que marketing turístico seja uma das partes integrantes do 

planejamento do turismo em uma localidade. O marketing tem o papel de integrar o 

turista aos produtos e serviços que compõem o destino, aliado sempre às mudanças 

que ocorrem no mercado (PETROCCHI, 2004). 

Segundo Beni (2006) o marketing de destinos proporciona uma composição 

estrutural facilitadora para a administração da imagem ou da reputação de um 

destino e a maneira como esses fatores influenciam na capacidade do destino em 

atrair visitantes. 

Krippendorf (2001) citado por Machado (2010, p. 21) define o marketing 

turístico como uma adaptação da política entre as empresas de turismo, públicas e 

privadas, em diversas dimensões (local, regional, nacional ou internacional) que 

buscam a satisfação das necessidades de seus consumidores, visando a obtenção 

de lucro. 

Quando o marketing de um destino é administrado de maneira estratégica 

presta-se mais atenção às tendências do mercado e ao comportamento do turista, 

para assim conseguir realizar ajustes internos e continuar proporcionando satisfação 

aos seus visitantes (PETROCCHI, 2004). 

Para conseguir maximizar a eficiência do marketing de um destino Guerreiro 

(2008) diz que é necessária a construção de uma imagem sólida e positiva da 

cidade, utilizando-se das variáveis do marketing mix, focalizando na gestão da 

marca da cidade e na realização de eventos, com o objetivo de aumentar a 

atratividade da cidade. 

Kotler, Asplund, Rein e Haider (1999) citado por Almeida (2004, p.17) falam 

que o marketing de um local é composto por quatro atividades, sendo elas: 

 
 
Elaborar o mix correto entre as características da comunidade e os seus 
serviços; criar incentivos que atraiam, não só os potenciais mas também os 
atuais compradores e utilizadores dos bens e serviços desse lugar; fornecer 
produtos e serviços do lugar de um modo eficiente e acessível; promover a 
identidade e os valores de um lugar, de modo a fazer sobressair as suas 
vantagens distintivas aos potenciais utilizadores. 
 
 

A figura 3 apresenta os níveis do marketing de lugares e seus principais 

atores, mostrando a relação existente entre os principais mercados-alvo, os fatores 

que influenciam na atratividade do local e os participantes responsáveis pelo seu 

planejamento, com o foco voltado para a satisfação dos mercados-alvo. 
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Figura - Níveis do Marketing de Lugares 

Fonte: Adaptado de Almeida (2004) 

 

O turismo está relacionado à prestação de serviço e por esse motivo 

podemos dizer que as suas principais características são a intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Esses fatores influenciam 

diretamente durante o planejamento de marketing de um lugar. 

A intangibilidade está relacionada ao produto ser impossível de ser tocado ou 

sentido antes de ser comprado. A inseparabilidade está relacionada “à 

simultaneidade entre o momento de produção e o de consumo” (MACHADO, 2010, 

p.21). A variabilidade refere-se ao momento da prestação do serviço, que pode 

variar de acordo com a pessoa que o está executando ou com o local. E a 

perecibilidade “relaciona-se com a impossibilidade de se estocar os serviços” 

(MACHADO, 2010, p.21). 

Machado (2010) afirma que todas essas características do marketing de 

serviços são apenas um dos desafios para o planejamento do marketing turístico, 

pois há uma complexidade no entendimento da atividade turística como um todo. A 

autora associa então o turismo a abordagem sistêmica, considerando “o turismo 
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como um sistema aberto, em que vários elementos estão interligados e dependentes 

uns dos outros” (MACHADO, 2010, p.22). 

A autora supracitada ainda afirma que o gestor do marketing de um local deve 

considerar que o turista avalia o destino como um todo e não de forma isolada. Por 

esse motivo, o destino deve ser compreendido como um mix de produtos (a cidade 

em si e os seus atrativos fisicos) e serviços (eventos, hospedagem, alimentação etc). 

Uma das estratégias de marketing que está sendo utilizada atualmente pelos 

destinos turisticos é a utilização de eventos para a divulgação de uma região. É 

importante ressaltar que o marketing de eventos e o marketing de destinos turísticos 

acabam se tornando aliados e indispensáveis um ao outro. 

 

2.5  MARKETING DE EVENTOS 

 

O setor de turismo está evoluindo e melhorando com o passar dos anos e os 

turistas estão se tornando cada vez mais exigentes na hora de decidir para qual 

destino viajar. A disputa entre os destinos está se tornando muito mais acirrada e os 

mesmos estão sendo obrigados a recorrer a diferentes tipos de estratégias de 

marketing para conseguir se destacar no mercado. 

A imagem que as pessoas têm sobre uma cidade ou um país influencia muito 

no processo de escolha. Por esse motivo os destinos estão recorrendo a diversas 

formas de estratégias de marketing para conseguirem se destacar no mercado, 

atraindo a atenção tanto da mídia internacional como dos visitantes. 

A realização de eventos se tornou uma ferrramenta muito importante para a 

promoção de destinos turísticos. Indústria do turismo de eventos, é essecial para o 

desenvolvimento do turismo, além de possibilitar novas estratégias para o 

desenvolvimento urbano, inserindo a região em um novo contexto econômico (HALL, 

2001 apud BARBOSA, 2012 p.89) 

Segundo Tum, Norton e Wright (2007) citado por Barbosa (2012, p.89): 

 
 
os festivais, eventos culturais e festas temáticas são atividades que 
possuem uma representatividade muito grande para a comunidade, pois, 
além de promover o envolvimento dos residentes, proporcionam a 
oportunidade de receber visitantes, promover a localidade e impulsionar a 
economia local. 
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Megaeventos como os Jogos Olímpicos quando associados à imagem de 

uma localidade podem ser os responsáveis por trazer muitos benefícios. Eles 

alteram a forma como o destino é percebido e estimulam os turistas a visitarem o 

destino no futuro (HALL, 1989 apud HEDE, 2005, p. 188). Além de atrair os turistas 

os megaeventos também atraem o interesse da mídia em escala internacional. Por 

isso muitos destinos estão utilizando a produção de eventos como um atalho para 

alcançar reconhecimento mundial e atrair um público global (JAGO, 1997; JONES, 

2001 apud HEDE, 2005, p. 188). 

Os eventos criam um ambiente social e elevam o nível de envolvimento dos 

participantes. Desse modo os participantes tendem a ser mais receptivos as 

mensagens de marketing e as imagens associadas ao evento do que as mensagens 

de marketing apresentadas por outros métodos (POPE; VOGES, 1999 apud CLOSE 

et al, 2006, p. 03). 

O marketing de eventos é definido como a prática de promover os interesses 

de uma organização e sua marca, associando-a com uma atividade específica 

(SHIMP, 1993; VAN HEERDEN, 2001 apud CLOSE et al, 2006 p. 05). É utilizado 

como uma ferramenta para conscientização da marca e melhoria da imagem de uma 

localidade (Gardner; Shuman, 1987; Gross et al., 1987; Sneath et al., 2005 apud 

CLOSE et al, 2006, p. 06). 

Um dos recursos utilizados pelo marketing de eventos é a utilização dos 

patrocinadores para conseguir levar a sua mensagem ao público-alvo durante e 

após o evento. O público-alvo passa a associar a mensagem do patrocinador como 

parte do evento (CLOSE et al, 2006). 

O marketing de eventos e o marketing de lugares se tornaram aliados. Hede 

(2005) afirma que parece haver sinergias entre esses dois tipos de marketing. Por 

esse motivo o marketing de eventos se tornou indispensável para que o evento 

consiga atingir os seus objetivos e a para que uma região consiga divulgar sua 

imagem e atrair a atenção internacional além de adquirir novos investimentos 

internacionais e desenvolver a região turística. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as estratégias de comunicação em 

marketing utilizadas nas Olimpíadas de Londres 2012, mostrando desde as 

estratégias para divulgar a cidade e o Movimento Olímpico até as abordagens 

utilizadas pelos patrocinadores. 
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3  REVISÃO DO RELATÓRIO DE MARKETING DAS OLIMPÍADAS DE  LONDRES 

2012 

 

Para conseguir explicar sobre as estratégias de marketing utilizadas nas 

Olimpíadas de Londres, foi realizada uma revisão do documento oficial Marketing 

Report - London 2012 (Relatório de Marketing – Olimpíadas de Londres 2012), 

disponível online pelo Comitê Olímpico Internacional. 

Esse documento, além de nos mostrar toda a estrutura de marketing utilizada 

nessas olimpíadas, nos proporciona uma visão holística sobre os seus 

patrocinadores, venda de bilhetes, broadcasting e licenciamento de programas que 

contribuíram para a realização dos jogos olímpicos. Traz também uma forte 

referência a marca olímpica que, segundo o documento, é considerada muito 

importante para a comercialização dos jogos. 

O comitê organizador de Londres procurou continuar promovendo o 

movimento olímpico, dando suporte aos atletas, fornecendo segurança financeira e 

estabilidade para a marca olímpica, contando com os seus parceiros para promover 

os ideais olímpicos. 

 

3.1  FONTES E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 

O Comitê Olímpico Internacional (IOC – International Olympic Committees) é 

responsável por gerar renda para o movimento olímpico através dos programas de 

marketing, incluindo as vendas de transmissão e o programa de Parceiros das 

Olimpíadas (TOP – The Olympic Partner Programme). 

Os Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos (OCOGs – Organising 

Committee for the Olympic Games) são responsáveis pelo patrocínio doméstico, 

emissão de bilhetes e licenciamento de programas na cidade de Londres, sempre 

supervisionados pelo IOC. 

Os Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs – National Olympic Committees) 

controlam os seus próprios programas de patrocínio, garantindo os direitos de 
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marketing apenas no seu país. Esses programas de patrocínio local assistem os 

atletas de cada região e apoiam também o TOP. 

 Segundo relatado no documento as organizações que recebem 

financiamento são as 204 NOCs, que o utilizam para apoiar suas equipes olímpicas 

e atletas, OCOGs que utilizam os fundos para ajudar a apoiar a realização dos 

Jogos Olímpicos e as Federações Internacionais (IFs- International Federations), 

que recebem financiamento para promover o desenvolvimento do esporte em todo o 

mundo. O IOC mantém menos de 10% da receita de marketing olímpico para ajudar 

a cobrir os custos operacionais e administrativos de governo do Movimento 

Olímpico. 

 

3.2  DIREITOS DE BROADCASTING 

 

Os parceiros que trabalham com o broadcasting se tornaram os maiores 

geradores de renda do movimento olímpico. Broadcasting ou transmissão, garante 

os direitos de transmissão através da televisão, rádio, celular e internet. O IOC é 

responsável por distribuir esses direitos às companhias interessadas de todo o 

mundo. 

Comitê Olímpico Internacional deve garantir a cobertura completa dos jogos 

olímpicos por meio dos diferentes tipos de mídia, distribuídos pelos diversos países 

do mundo, proporcionando a todos o conhecimento e a experiência dos jogos. 

 

3.3  THE OLYMPIC PARTNER (TOP) PROGRAMME 

 

O programa foi criado em 1985 pelo Comitê Olímpico Internacional, operando 

com um contrato de quatro anos com os seus parceiros, com cada um recebendo 

direitos globais exclusivos de marketing dentro de um produto designado ou 

categoria de serviço. 

Os parceiros têm o papel de promover o movimento olímpico pelo mundo, 

contribuindo com três peças importantes: fornecimento de produtos, tecnologia e 
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experiência, promoção dos valores Olímpicos pelo mundo e por último a receita 

fornecida pelos mesmos. 

 

3.4  A TRANSMISSÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 

 

Os Jogos Olímpicos de 2012 tiveram um alcance de 3,6 milhões de pessoas 

em 220 países e territórios, quebrando o recorde na história dos Jogos Olímpicos. 

Foram mais de cem mil horas de cobertura dos jogos através de mais de 200 canais 

de televisão espalhados ao redor do mundo.  

Foram apresentados mais de 1,9 bilhões de streams de vídeo distribuídos em 

mais de 170 websites e outras plataformas digitais, providas pelos parceiros de 

broadcasting dos Jogos Olímpicos e mais de 230 horas de cobertura em 3D. 

No canal das Olimpíadas do YouTube (youtube.com/olympics), pela primeira 

vez, os jogos foram transmitidos ao vivo e on-demand em mais de em 64 territórios 

na Ásia e na África Subsaariana, oferecendo mais de 2.700 horas de cobertura de 

transmissão e entrega de um total de 59,5 milhões de streams de vídeo durante os 

Jogos, incluindo 34,5 milhões de transmissões ao vivo. 

Toda a transmissão foi fornecida pela Olympic Broadcasting Services (OBS) 

que atua permanentemente para os Jogos Olímpicos desde 2001. Foram utilizadas 

mais de 1.000 câmeras, incluindo 40 câmeras de high super slow motion e 33 

câmeras em 3D. 

 

3.5  PATROCINADORES 

 

Os patrocinadores são grandes contribuidores para a realização dos Jogos 

Olímpicos. Sem o seu apoio, não seria possível obter sucesso na realização desse 

grande evento. Promovem uma grande fonte de renda para o Movimento Olímpico, 

ajudam cada vez mais atletas e mais países a participarem do maior evento 

esportivo do mundo, além de promover os Jogos Olímpicos através do mundo, 

auxiliando o Movimento Olímpico a atingir o seu maior nível de audiência. 
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Os parceiros Olímpicos conseguem a oportunidade de mostrar os seus 

produtos e/ou serviços de uma maneira relevante para o mundo. Com essa aliança 

conseguem enriquecer a imagem de suas marcas e desenvolver sua reputação 

coorporativa.  

Os Jogos proporcionam aos seus parceiros formas inovadoras de construir os 

seus negócios, aumentar as vendas, se conectar com o público e desenvolver 

relacionamentos com os clientes por meio de programas exclusivos de 

comercialização e oportunidades de showcasing. Os parceiros podem também 

utilizar os Jogos para promover incentivo aos seus funcionários. 

 

3.6  PROGRAMA DE PATROCÍNIO 

 

As Olimpíadas de Londres contaram com 11 patrocinadores globais trazendo, 

além de fundos para o Movimento Olímpico, uma diversidade de produtos e 

serviços. São eles: Coca Cola, Acer, Atos, Dow, GE, McDonalds, Omega, 

Panasonic, P&G, Samsung e Visa. 

 

3.6.1  Coca Cola 

 

A ambição do Move to the Beat a campanha global da Coca-Cola para as 

Olimpíadas de Londres, era trazer os jovens de todo o mundo para mais perto dos 

Jogos Olímpicos. A campanha teve o objetivo de unir música ao esporte (Marketing 

Report, p. 25). 

O premiado produtor Mark Ronson junto com a cantora Kate B, gravaram uma 

música, Anywhere in the World, que foi o hino da campanha. Ronson viajou pelo 

mundo encontrando atletas para gravar o seu som esportivo, promovendo a batida 

da música. Foi realizado um documentário seguindo os passos de Mark pelo mundo 

e foi gravado um comercial com alguns atletas, Mark e Kate.  
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Figura 4 – Mark Ronson e Katt B 
Fonte: Drayton (2012) 
 

Plataformas digitais incentivaram os jovens de todo o mundo a se juntarem a 

campanha, dando a oportunidade dos participantes de unirem suas músicas e seus 

esportes preferidos proporcionando experiências personalizadas. 

Outra campanha realizada pela Coca Cola foi o Beat TV, onde foram 

transmitidas entrevistas com atletas e celebridades, desafios e apresentações de 

talentos internacionais, tudo ao vivo. Para a campanha Move to the Beat™, foi 

criada a Beatbox, uma estrutura interativa onde as pessoas podiam vivenciar uma 

experiência sensorial única.  

 

 

Figura 5 – Beatbox da Coca Cola. 
Fonte: Klean Industries (2012) 
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Future Flames foi a campanha que proporcionou que mais de 1.300 pessoas 

de todo o Reino Unido pudessem carregar a Tocha Olímpica. Junto a transmissão 

foi realizado um show um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.  

Comprometendo-se a fazer das Olimpíadas de Londres os Jogos mais 

sustentáveis de sempre, os produtos da Coca-Cola foram servidos em de garrafas 

de plástico 100% recicláveis. Cada produto reciclado foi transformado em uma nova 

garrafa. As entregas chegaram em caminhões movidos a biogás, coolers de energia 

eficiente foram utilizados e os visitantes foram incentivados a reciclar em todos os 

locais do evento (Marketing Report, p. 26). 

Na Grã-Bretanha a Coca Cola incentivou mais de 110.000 pessoas, através 

dos StreetGames (esportes das ruas), a se unir ao movimento dos Jogos Olímpicos, 

aproximando os mesmos dos esportes, deixando assim um legado para Londres. 

 

3.6.2 Acer 

 

A responsabilidade da Acer era fornecer todos os equipamentos e 

infraestrutura de computadores. Trabalhou diretamente com os comitês de 

organização para que não houvessem nenhum tipo de falhas no evento. Foram 

distribuídos mais de 16.000 computadores, notebooks e tablets para todo o comitê 

de organização, além de fornecer mais de 950 servidores.  

Durante o evento se preocupou que todos os seus equipamentos 

transmitissem a emoção dos Jogos para as pessoas do mundo inteiro. Seguindo o 

caminho sustentável das Olimpíadas de Londres, todos os computadores da Acer 

possuíam um sistema eco-friendly, diminuindo o impacto ambiental durante os jogos. 
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Figura 6 - Acer Internet Cafés 

Fonte: Garrett (2012) 

 

Foram criados 4 lounges com acesso a internet, disponíveis tanto para a 

mídia quanto para os atletas. Os Acer Internet Cafés ficaram disponíveis 24h todos 

os dias, para manterem todos os atletas e jornalistas informados sobre os 

acontecimentos. 

Acer também disponibilizou uma página no Facebook para que os atletas 

pudessem compartilhar com os seus fãs todos os seus momentos ‘Beyond Limits’, 

aqueles seus momentos de superação. Mais de 290 atletas participaram dessa 

iniciativa. 

Para os participantes desse grande evento, foi criado uma experiência 

interativa de dois andares, que através de telas animadas de LCD, vídeos e desafios 

interativos, mostrava o melhor da Acer. 

 

3.6.3 Atos 

 

Os Jogos Olímpicos de 2012 foram os mais “habilitados” em tecnologia digital 

da história, com mais pessoas do que nunca conectadas através de diversos 

dispositivos para assistir aos Jogos. A Atos foi responsável por distribuir as principais 

informações do evento, incluindo resultados, para o resto do mundo. 
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Atos também é responsável pelo desenvolvimento de aplicações, tais como o 

sistema de aprovação e o portal de voluntariado, bem como a integração de equipes 

de diferentes parceiros tecnológicos, o Comitê Organizador e ao Comitê 

Organizador Internacional através de um sistema de TI sem falhas (Marketing 

Report, p. 29). 

O campanha de marketing da Atos, Personal Bests to Everyone’s Progress, 

teve como objetivo encorajar colegas de trabalho, clientes e atletas a atingir seus 

limites e superar os seus próprios recordes. As habilidades dos técnicos da Atos têm 

sido muito importantes, desde de os jogos de 2002, superando seus recordes e 

proporcionando uma experiência sem falhas dos Jogos Olímpicos. 

 

3.6.4 Dow 

 

A Dow foi responsável por fabricar os 306 painéis que circulavam o Estádio 

Olímpico de Londres. Esse envoltório do estádio vai ser reciclado e reutilizado em 

projetos no Reino Unido, na África e no Rio de Janeiro. O campo artificial da Arena 

Riverbank, criado nas cores das Olimpíadas (rosa e azul), foi mais uma das 

inovações da Dow, proporcionando aos atletas e aos espectadores um game play 

mais rápido e uma melhor visibilidade. 

O tema da campanha da Dow foi “Solutionism. The New Optimism”. O 

“solucionismo” é a crença de que a ciência e a humanidade juntos podem solucionar 

quase todos os problemas. Foi colocada uma bandeira gigante em frente ao Parque 

Olímpico no Centro Comercial Westfield, outdoors tridimensionais no Aeroporto de 

Heathrow, e 500 táxis com a marca do tema “solucionismo” em toda a cidade 

anfitriã, além de ajudar a promover os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. 

 

3.6.5 GE 

 

A empresa foi responsável por fornecer soluções de infraestrutura para as 

instalações olímpicas, incluindo energia, iluminação, tratamento de água e de 

transporte, e fornecer aos hospitais locais equipamentos de diagnóstico por imagem 

e soluções de saúde em TI (Marketing Report, p. 33). 
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A GE formou uma parceria com a Federação Britânica de Triatlo, em abril de 

2010, dando suporte aos atletas e aperfeiçoando o treinamento, preparando-os para 

competir em alto nível. Realizou também uma doação de equipamentos médicos 

para o Hospital Universitário de Homerton, no valor de £4.7 milhões.  

Foram trocadas todas as lâmpadas da famosa Tower Bridge por umas que 

economizavam em torno de 40% a mais que as antigas, valorizando o monumento e 

ao mesmo tempo se preocupando com o meio ambiente.  

 

 

Figura 7 – Tower Bridge – Londres 2012 
Fonte: Agency Staff (2012) 

 

O projeto Design my Break, foi criado para alunos de 11 a 14 anos de idade, 

criando um desafio em equipes para eles pensarem em como passar o tempo do 

intervalo da escola de forma a melhorar a sua nutrição, atividade física e bem-estar 

emocional. 

 

3.6.6 Mcdonald’s 

 

O McDonald’s foi o restaurante oficial das Olimpíadas de Londres, fornecendo 

alimento para atletas, funcionários, mídia e espectadores com seu alto padrão de 

qualidade. Foram feitas diversas demonstrações do Chef Dan Coudreaut, chef 

executivo e diretor sênior do McDonald’s, através de um canal do Youtube, onde 

atletas e celebridades eram convidados a participar. 
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Figura 8 - Construção do McDonald's no Olympic Park in Stratford 
Fonte: Moulds (2012) 

 

O programa “Champions of Play” foi além da cidade de Londres interagindo com 

mais de 140.000 pessoas em 83 países diferentes. Foram apresentadas diversas 

atividades com desafios criativos onde crianças participavam de atividades físicas e 

as registravam online. 

 

3.6.7 Omega 

 

A Omega foi a cronometrista oficial dos Jogos Olímpicos. Lançou diversas 

novas tecnologias de cronometragem em Londers, como Quantum Timer, que 

proporcionava uma resolução cem vezes maior que os marcadores antigos e o 

Swimming Light Show, luzes montadas que indicavam os três primeiros nadadores 

que chegassem. A empresa também foi responsável pela colocação de um contador 

regressivo do inícios das Olimpíadas de 6.5 metros, localizado na Trafalgar Square.  
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Figura 9 - Relógio no momento da inauguração na Trafalgar Square 

Fonte: Das agências de notícias (2011) 

 

A campanha “Start me up” teve destaque em um comercial de televisão no 

qual apresentou atletas olímpicos um pouco antes de suas apresentações 

começarem ao som do hit do grupo Rolling Stones “Start me up”. Utilizou as mídias 

sociais para conectar os fãs aos seus atletas prediletos e vídeos dos Jogos 

Olímpicos foram postados no canal do YouTube da marca. 

 

3.6.8  Panasonic 

 

Utilizando o slogan “Sharing the Passion”, a Panasonic foi a responsável pelo 

fornecimento de equipamentos de áudio e visual. Forneceu suporte técnico para os 

programas de treino dos atletas, imagens dos Jogos em HD e 3D e compartilhou a 

paixão dos jogos com milhares de pessoas ao redor do mundo. 

Um cinema em 3D foi colocado dentro do Parque Olímpico onde foram 

exibidos as semifinais e finais das competições, além das cerimônias de abertura e 

encerramento, todas em alta qualidade e em 3D. Na página do Facebook 

“Panasonic/Worldwide Olympic Partner”, a Panasonic podia se comunicar com os 

usuários mostrando o melhor da empresa e compartilhando a paixão pelo espírito 

Olímpico. 
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Figura 10 - Cinema 3D da Panasonic 

Fonte: Event Design Team (2012) 

 

O programa educacional Kids Witness News, proporcionou as crianças do 

ensino fundamental e médio a oportunidade de impulsionar a criatividade, as 

habilidades de comunicação e promover trabalho em equipe através da produção de 

vídeo. 

 

3.6.9  P&G 

 

A mensagem mais significativa por trás do patrocínio da P&G foi para 

reconhecer e celebrar a única pessoa que sempre estava junto e apoiado cada 

atleta: a mãe de cada um deles. Lançou o programa Thank You Mum para honrar as 

mães de todo o mundo, além de dar apoio a mais de 150 atletas pelo mundo. 

 

http://eventdesignmag.com/2012/08/03/london-2012-panasonic-3d-theatre/
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Figura 11 – Página no Facebook do programa Thank you mum da P&G. 
Fonte: Shayon (2012) 

 

Foi produzido um vídeo de dois minutos demonstrando que o trabalho mais 

difícil do mundo é também o melhor trabalho do mundo. “Best Job” foi postado no 

canal do Youtube da P&G e na página do Facebook, tendo mais de 20 milhões de 

acessos sendo premiado com um Emmy em 2012.  

O programa “Home away from home” foi projetado para atender as mães e as 

famílias dos atletas olímpicos, oferecendo-lhes um lugar para relaxar, descontrair e 

passar o tempo juntos. Também foram criados salões de beleza para os atletas, 

familiares e amigos promovendo mais de 26.000 tratamentos de beleza. 

 

3.6.10  Samsung 

 

Tornou-se parceira das Olimpíadas de Londres na categoria de equipamentos 

de comunicação sem fio, fornecendo em torno de 17.000 telefones celulares e 4.600 

acessórios para a família Olímpica. Os celulares já vinham com um aplicativo criado 

pela Samsung (WOW – Wireless Olympic Works) no qual era fornecido em tempo 

real atualizações sobre a programação do evento, o clima, os últimos relatórios 

sobre resultados, quadro de medalhas e recordes olímpicos. 

Durante o Revezamento da Tocha Olímpica, Samsung apoiou os 1.093 

aldeias, vilas e cidades para celebrar o momento histórico, ajudando a criar o 
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Revezamento da Tocha mais participativo e inspirado das Olimpíadas de Londres. O 

público podia participar baixando um aplicativo, no qual quando uma pessoa corria 

em torno de 1,5km a Samsung fazia uma doação para instituições de caridade ao 

redor do mundo.  

Para os “blogueiros” a Samsung lançou a campanha Samsung Global 

Blogger, onde foram selecionados 76 blogueiros de 20 países diferentes para 

vivenciar e documentar suas experiências nos Jogos Olimpicos, todos equipados 

com aparelhos Samsung (samsungglobalblogger.com). 

Os aparelhos GALAXY S III e Galaxy Note foram apresentados na Cerimônia 

de Abertura, como uma parte fundamental de uma rotina de dança celebrando o 

papel da internet na comunicação global. Através da televisão, a apresentação foi 

assistida por mais de quatro bilhões de pessoas em todo o mundo e vista por mais 

de 700 mil pessoas no YouTube. 

 

3.6.11  Visa 

 

Visa foi o patrocinador na área de pagamento de serviços exclusivo e o único 

cartão aceito nos Jogos. Sua campanha de marketing, Go World, celebrou o 

atletismo e o triunfo humano através da historia. Foi distribuída através das mídias 

sociais, propagandas na televisão e digital e promoções de uso para os seus 

clientes e fãs olímpicos.  

A campanha Flow Faster, mostrou a velocidade e a facilidade de pagamentos 

“sem contato” e pelo celular, que foram exibidos em Londres e permitiu que os 

clientes Visa experimentasse uma infraestrutura de pagamentos seguro, confiável e 

rápido.  
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Figura 12 – Samsung e Visa, realização de pagamentos pelo celular. 
Fonte: Walters (2012) 

 

Visa e Samsung formaram uma aliança estratégica para introduzir a mais 

recente inovação em tecnologia de pagamento, permitindo pagamentos pelo celular 

serem realizados usando o novo Samsung Galaxy S III, smartphone equipado com a 

tecnologia NFC. 

 

3.7  PROGRAMA DE PATROCÍNIO INTERNO 

 

Além do financiamento e apoio oferecido pelos Parceiros Olímpicos Mundiais, 

os Jogos Olímpicos de Londres se beneficiaram de um programa de patrocínio 

interno, administrado pelo Comitê Organizador Local, que concedeu direitos 

exclusivos de comercialização no Reino Unido para ajudar ainda mais o palco dos 

Jogos. Foram sete parceiros nacionais, sete empresas como apoio oficial e 28 

fornecedores oficiais, contribuindo para o sucesso dos Jogos Olímpicos de 2012. 
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3.7.1  Adidas 

 

A Adidas foi a patrocinadora oficial do sportswear (roupas esportivas) e 

lançou a campanha Take the Stage, que falava sobre reconhecer e apoiar talentos 

da atualidade, bem como inspirar a próxima geração a 'subir ao palco'.  

Para apoiar a campanha, foi instalada uma cabine de fotos e foram 

convidados os 550 atletas Olímpicos a “subir no palco” e tirar uma foto usando uma 

das sweatbands da Adidas. As fotos foram publicadas online e podiam ser 

impressas também.  

 

 

Figura 13 – o ciclista Sir Chris Roy posando para uma foto usando as sweatbands 
da Adidas. 
Fonte: Team Talk (2012) 

 

3.7.2  BMW 

 

Como a parceira automotiva oficial a BMW disponibilizou carros com baixas 

emissões de diesel, híbridos e elétricos, motos e bicicletas, para serem utilizados 

pelo LOCOG, assegurando a mobilidade dos atletas e funcionários.  
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Figura 14 - Um dos modelos de carros da BMW para as Olimpíadas de Londres 
2012 
Fonte: BMW Blog (2012) 

 

O pavilhão da BMW que estava localizado no parque Olímpico, utilizou água 

do rio para fornecer uma fonte sustentável de resfriamento para as construções 

retornando essa água filtrada para o rio através de cortinas de água. 

 

 

Figura 15 – Pavilhão da BMW 
Fonte: Boeriu (2012) 

 

3.7.3  BP 

 

A BP foi responsável por fornecer combustíveis e óleos de motor para mais 

de 5.000 veículos oficiais, além de fornecer gás de botijão, para instalações de 

catering das sedes olímpicas. Sua campanha foi a London 2012: Fuelling the Future, 
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que tinha como objetivo achar formas de criar legados sustentáveis para os Jogos 

Olímpicos. 

 

3.7.4  British Airways 

 

A companhia aérea foi responsável por entregar a Chama Olímpica de Atenas 

para Cornwall em um avião cor de fogo chamado Firefly. O mesmo avião foi utilizado 

como fly-past pelos Red Arrows (Grupo Acrobático da Real Força Aérea), 

parabenizando a equipe dos Jogos e levando a mensagem de agradecimento. 

 

 

Figura 16 - Formação de voo sobre o palácio de Buckingham  
Fonte: Macdiarmid e Kitwood (2012) 

 

Em vésperas e durante os Jogos, a campanha aérea Home Advantage 

incentivou o público a ficar em casa e apoiar os atletas da Grã-Bretanha. Isso gerou 

mais de 85 mil tweets com a hashtag # HomeAdvantage. Como parte da campanha, 

a companhia aérea colocou uma imagem gigante da medalhista de ouro Olímpico 
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Jessica Ennis no caminho de vôo para Heathrow com as palavras Bem-vindo ao 

nosso território. A British Airways também transportou 2.250 atletas de mais de 28 

países. 

Pela primeira vez em um Parque Olímpico, uma área de visualização foi 

criada para os espectadores assistirem aos Jogos. O Park Live apresentado pela 

British Airways atraiu mais de 700.000 visitantes que vieram para torcer pelos 

atletas, assistir a ação em telões de LED e ver atletas entrevistados no pavilhão da 

empresa. 

 

 

Figura 17 - Park Live localizado no Parque Olímpico de Londres 
Fonte: Flickr (2012) 

 

3.7.5  BT 

 

A BT implementou uma rede única e integrada de comunicação. Sua rede 

tratou de todas as comunicações de telefone, vídeo e dados durante os Jogos e 

contou com 80.000 conexões, 16.500 linhas telefônicas, 1.800 pontos de acesso 

sem fio e 14 mil pontos de TV a cabo em 94 localidades. Além disso, a BT ofereceu 

banda larga de fibra super rápida na vila dos atletas, permitindo que os atletas a 

permanecessem conectados com amigos e familiares durante os Jogos. 
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3.7.6  EDF 

 

A EDF forneceu energia elétrica apoiada por fontes de energia nuclear e 

renovável de baixo carbono, incentivando as pessoas a pensarem sobre de onde a 

energia vem e as ações que podem tomar para viver estilos de vida de baixo 

carbono. Foi instalado o mais recente em tecnologia de monitoramento de energia 

em tempo real, chamado Visi, em alguns dos principais espaços esportivos.  

A EDF trabalhou com a GE, a BMW e a Transport for London para 

desenvolver uma solução de recarga inovadora,apoiando os 200 veículos elétricos 

da frota olímpica, contribuindo para um legado de infraestrutura de carregamento 

rápido para os londrinos. Foi criado também um programa de sustentabilidade com o 

objeticvo de deixar as escolas mais “verdes” chamado The Pod. Mais de 6,5 milhões 

de jovens se envolveram com o The Pod, que faz parte do programa de educação 

oficial do LOCOG. 

 

3.7.7  Lloyds TSB 

 

Como o Banco Oficial e Parceiro de Seguros de Londres 2012, a visão do 

Lloyds TSB era trazer os Jogos mais perto das comunidades, jovens e empresas 

através de um programa cativante de inclusão e inspiração. Após o seu lançamento 

em 2009, mais de 7,8 milhões de jovens de mais de 19.600 escolas participaram da 

Lloyds TSB National School Sport Week (Semana Nacional de Esporte Escolar da 

Lloyds TSB). Em 2012, em parceria com o programa Youth Sport Trust, a empresa 

também convidou as escolas para organizarem os seus próprios jogos e celebrarem 

o London 2012 World Sport Day (Dia Mundial do Esporte das Olimpíadas de 

Londres 2012). Mais de 4,3 milhões de jovens se envolveram e experimentaram os 

esportes olímpicos e paraolímpicos. 
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Figura 18 – O atleta Jason Gardener participando da Lloyds TSB National School 
Sport Week 
Fonte: Wellsway School (2013) 

 

Como parceiro do Revezamento da Tocha Olímpica, a empresa pediu ao 

público do Reino Unido para nomear as pessoas que seriam os Torchbearers 

(portadores da Tocha Olímpica) devido a diferença que eles fizeram em suas 

comunidades. e transformou seus ramos na rota em centros locais permitindo que 

as pessoas de todo o país para participar da celebração. 
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3.8  APOIADORES OLÍMPICOS E PROVEDORES E FORNECEDORES 

OLÍMPICOS 

 

Apoiadores 
Adecco Arcelor Mittal, Cadbury, Cisco, 
Deloltte, Thomas Cook e UPS. 
 

Provedores e Fornecedores 

Aggreko, Airwave, Atkins, The Boston 
Consulting Group, CBS Outdoor, Crystal 
CG, Eurostar, Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP, G4S, GlaxoSmithKline, 
Gymnova, Heathrow Airport, Heineken 
UK, Holiday Inn, John Lewis, McCann 
Worldgroup, Mondo, Nature Valley, Next, 
Nielsen, Populous, Rapiscan Systems, 
Rio Tinto, Technogym, Thames Water, 
Ticketmaster, Trebor e Westfield. 
 

Figura 19 – Lista dos Apoiadores Olímpicos e Provedores; Fornecedores Olímpicos 
Fonte: Adaptação do Internacional Olympic Committee (2012) – Marketing Report 

 

3.9  TICKETING 

 

A frase dita pelo presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas de 

Londres de 2012, Seb Coe, define bem quais são os princípios da estratégia de 

venda de ingressos: 

 
 
Temos três princípios básicos para a nossa estratégia de venda de 
ingressos – os ingressos precisam ser baratos e acessíveis ao maior 
numero de pessoas possível, os ingressos são uma importante fonte de 
renda para financiar os Jogos e o nosso plano de venda tem o objetivo claro 
de lotar todos os nossos espaços para competições até o teto 
 
 

O sucesso do programa de vendas de ingressos das Olimpíadas de Londres 

de 2012, foi o maior e mais complexo já realizado no Reino Unido. Foram 97% dos 

ingressos dos Jogos vendidos, gerando um aumento em £659 milhões no orçamento 

do Comitê Organizador Olímpico. Foram cerca de 8,2 milhões de ingressos vendidos 

para os Jogos Olímpicos. 
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3.9.1  Política de venda dos ingressos 

 

O Comitê Organizador colocou uma parte dos ingressos à venda por £20 (em 

torno de R$60,00), com objetivo de fazer os Jogos mais acessíveis possível. Dois 

terços de todos os ingressos estavam disponíveis por £50 (em torno de R$160,00) e 

90% dos ingressos estavam a venda por £100 (em torno de R$340,00). 

Foi aplicado um programa chamado Pay Your Age, no qual os jovens com a 

idade de 16 anos ou menos, pagavam o valor relativo à sua idade e as pessoas com 

mais de 60 anos pagavam apenas 16 libras por seu ingresso. Foi vendido um total 

de 639.777 ingressos para esse público. 

Doações de ingressos realizadas para escolas e outras instituições, 

alcançaram o número de 340.000 ingressos, financiados através de uma taxa que foi 

cobrada em pacotes turísticos vendidos através do Prestige Ticketing. Dentre as 

instituições estavam as escolas de Londres e todas as escolas que participaram do 

programa Get Set, associações Olímpicas Britânicas, Associação Paraolímpica 

Britânica, para os atletas militares da Inglaterra e para alguns jogos de futebol 

regionais. 

Para os atletas foi criado um programa de vendas de ingressos no qual cada 

atleta podia comprar até dois ingressos para amigos e família para cada sessão 

onde estava competindo. Além disso, foi criado pela primeira vez, um processo para 

incluir todos os atletas em todas as sessões e em todos os esportes, 

complementando o que os atletas podiam acessar através de suas NOCs. 

Todas as pessoas que compraram seus ingressos e que não teriam mais a 

oportunidade de assistir aos Jogos poderiam revender seus ingressos, por um valor 

nominal, através do Comitê Organizador das Olimpíadas de Londres. De tal modo 

essas pessoas conseguiam seu dinheiro de volta sem precisar recorrer ao mercado 

negro, conhecido como cambistas. Ao todo 180.000 ingressos foram revendidos 

dessa maneira. 

As pessoas que não podiam permanecer até o final do evento ao qual havia 

comprado, tinha seu ingresso reemitido para outra pessoa que estava esperando do 

lado de fora, que poderia então entrar para assistir ao final do evento. Foram 

reciclados ao todo 15.944 ingressos, ajudando a cada vez mais pessoas a 

assistirem aos Jogos. 
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Londres 2012 ofereceu mais ingressos à venda para as pessoas com 

deficiência do que qualquer outro evento Olímpico. Os ingressos para cadeirantes 

incluía um ingresso a mais para um acompanhante e o programa de Ticketshare 

forneceu ingressos a mais para todos os acompanhantes de pessoas com 

necessidades especiais. Foram ao todo 35.767 assentos especiais para deficientes 

e seus acompanhantes garantindo a total acessibilidade aos Jogos. 

A Visa, como patrocinador oficial das Olimpíadas, foi o único cartão aceito 

como pagamento de ingressos e foi responsável por soluções de pagamento do 

programa de emissão de ingressos. Tiveram outros parceiros também como a 

Ticketmaster, Lloyds TSB, Prestige Ticketing. Thomas Cook e Jet Set Sports. 

A Ticketmaster foi responsável pela emissão, venda ao público, distribuição e 

consulta de ingressos. Forneceu equipes de vendas de ingressos em todos os locais 

de vendas e de competição, além de programas de software, suporte e dispositivos 

portáteis que foram utilizados para a digitalização e validação dos ingressos. 

Como parceiro oficial da comercialização de ingressos, a Lloyds TSB apoiou o 

programa de emissão de bilhetes ao público e foi responsável pela distribuição 

exclusiva dos informativos sobre os ingressos e formulários de inscrição. Já a 

Prestige Ticketing foi responsável pela venda de pacotes no local do evento, que 

incluíam ingressos para assistir as competições e acesso à restaurantes e locais de 

entretenimento dentro dos locais onde ocorriam os Jogos. 

A agência de viagem Thomas Cook criou pacotes chamados Games Breaks, 

no qual estava incluso ingressos, acomodação, refeições e transfers para os locais 

das competições. A Jet Set Sports também criou alguns pacotes semelhantes que 

incluíam também bebidas e transporte de ida e volta para Londres. 

 

3.10  PROGRAMA DE LICENCIAMENTO E MERCHANDISING 

 

O programa de licenciamento das Olimpíadas de Londres alcançou a marca 

de 100 milhões de produtos vendidos, oferecendo uma ampla variedade de produtos 

desde pelúcias das mascotes Olímpicos até uma moeda de ouro que pesava um 

quilo. Foram 10.000 diferentes produtos divididos em 20 categorias. 
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Figuras 20 e 21 – Os mascotes Wenlock e Mandeville de pelúcia e o Teddy Bear 
oficial de Londres 2012 
Fonte: Coxinha Nerd (2011); Ellis (2012) 

 

O maior programa de licenciamento da história Olímpica gerou mais de £1 

bilhão em vendas a varejo e arrecadou mais de £80 milhões em receita para a 

realização das Olimpíadas de Londres 2012, além de promover os Jogos Olímpicos 

e apresentar a identidade da cidade de Londres. 

O Comitê Organizador concedeu 65 licenças para fabricar e distribuir os 

produtos oficiais. Foram oferecidos produtos representando cada esporte, uma 

coleção numismática e selos com edições limitadas com preços variados. Ao todo 

foram 5.900 m² de lojas dentro do Parque Olímpico, incluindo os 4.000 m² da 

Megastore das Olimpíadas de Londres, bem como três Superstores e uma loja 

adicional na Vila dos Atletas, que foi a maior loja de mercadoria existente dentro de 

uma Vila Olímpica. 
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Figura 22 – Selo criado pelo Correio Real Britânico  
Fonte: AFNB (2012) 

 

Fora do espaço Olímpico, estiveram dispostas 35 lojas em todo o Reino 

Unido, através da marca oficial das Olimpíadas John Lewis, incluindo também uma 

loja de bandeiras. Sete lojas foram distribuídas entre os principais destinos turísticos, 

como no Canary Wharf e no Royal Opera House, durante os Jogos. Na loja virtual 

oficial das Olimpíadas de Londres (www.london2012.com/shop), havia suporte para 

compras através do celular e estava interligada com as redes sociais, Facebook e 

Twitter. 

O Comitê Organizador de Londres criou um programa de sustentabilidade no 

qual garantia que todos os produtos fossem sustentáveis e obtidos de maneira ética, 

fazendo com que as Olimpíadas de Londres 2012 dispusessem o programa de 

mercadoria mais sustentável executado por uma Comissão Organizadora das 

Olimpíadas. 

Todos os licenciados eram obrigados a seguir um processo de aprovação 

antes de colocar qualquer produto a venda e todos os locais utilizados para produzir 

produtos licenciados das Olimpíadas de Londres também tinha que possuir planos 

de gestão em vigor, aos quais foram submetidos à auditoria independente e 

divulgados na Supplier Ethical Data Exchange (Sedex). 

Para ajudar a divulgar a mercadoria oficial, foram criadas diversas campanhas 

promocionais. A campanha de Natal foi criada para apresentar as mascotes oficiais, 

com o objetivo de aumentar o envolvimento dos jovens consumidores com o 

http://www.london2012.com/shop
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movimento Olímpico. Com essa campanha o conhecimento das mascotes aumentou 

em 30% e as vendas nas lojas também aumentaram. 

A campanha Gear up for the Games incentivou o publico a fazer parte dos 

Jogos comprando as mercadorias oficiais, enquanto a campanha Games-time 

utilizou uma combinação de outdoors, imprensa e publicidade durante os Jogos. 

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, foram vendidos os 

equipamentos utilizados nas competições autografados pelos atletas, chamados de 

Official Sporting Memorabilia. Esses itens colecionáveis foram vendidos apenas na 

loja virtual oficial dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. 

Desenvolvido pela Sega e pela International Sports Multimedia, os 

videogames oficiais das Olimpíadas de Londres promoveram uma simulação realista 

dos Esportes Olímpicos, incluindo atletismo, natação, remo e tiro com arco, e 

propiciou aos jogadores a oportunidade para controlar os seus atletas favoritos. 

Disponível para os consoles da Nintendo, foi desenvolvido também o jogo 

Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games, unindo dois dos mais famosos 

personagens dos jogos de videogame, proporcionando aos fãs a oportunidade de 

jogar com seus personagens favoritos através da experiência Olímpica. Nos dois 

primeiros meses foram vendidos 2,4 milhões de cópias na América do Norte e 

Europa. 

 

 

Figura 23 – Capa do Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games para Wii 
Fonte: Cover Dude (2012) 

 



63 

 

 
 

3.11  A  CRIAÇÃ DA MARCA OLÍMPICA 

 

Projetado em 1912 por Pierre de Coubertin, os anéis olímpicos são a 

representação visual Olímpica e, portanto, representam a visão e a missão do 

Movimento Olímpico: contribuir para a construção de um mundo melhor através 

esporte, garantindo a celebração regular dos Jogos Olímpicos, educar os jovens 

através do esporte e promover o “Olimpismo” na sociedade. Os Anéis representam 

os três valores Olímpicos: excelência, amizade e respeito através dos cinco 

princípios do trabalho Olímpico: a universalidade, a solidariedade, a colaboração, a 

autonomia e a responsabilidade social. 

Esses valores Olímpicos fornecem a marca uma forte identidade, além de 

inspirar atletas e pessoas por todo o mundo. Por esse motivo as empresas se 

interessam em unir suas marcas aos valores Olímpicos, promovendo assim cada 

vez mais parceiros do Movimento Olímpico. 

Uma das responsabilidades do Comitê Organizador das Olimpíadas é criar a 

marca que vai representar a cultura da cidade sede de maneira diferente das outras 

edições dos Jogos. Em Londres a marca foi criada de maneira flexível e moderna, 

representando o dinamismo e a exuberância da juventude da capital britânica.  

 

 

Figura 24 – Marca Oficial das Olimpíadas de Londres 2012 
Fonte: Smith (2007) 
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A criação da marca teve como base o número 2012, o ano dos Jogos, 

formando assim a identidade da marca das Olimpíadas de Londres 2012. A 

flexibilidade do emblema facilitava na adaptação das diversas cores das Olimpíadas, 

incluindo as cores dos parceiros oficiais e das bandeiras das nações que estavam 

competindo. 

A marca também foi criada com um estilo moderno para atrair o público 

jovem, refletindo assim no lema dos Jogos, Inspire a Generation (Inspirando uma 

Nova Geração), uma promessa feita Comitê Organizador quando Londres ganhou a 

candidatura. 

A mascote se tornou um ícone fundamental para as Olimpíadas, conseguindo 

reunir jovens e crianças, apresentando-lhes a importância dos Jogos e do 

Movimento Olímpico. Os nomes das mascotes refletem a história dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos da cidade de Londres. O nome da mascote Wenlock foi 

dado em homenagem a cidade de Much Wenlock, onde aconteciam o “Wenlock 

Games” que é considerado pelos britânicos como os predecessores dos atuais 

Jogos Olímpicos. Mandeville foi criado em homenagem a vila de Stoke Mandeville, 

no condado de Buckinghamshire, que é considerada o berço dos Jogos 

Paraolímpicos.  

As mascotes também ganharam grande atenção durante os Jogos, 

aparecendo em 4 filmes de animação, que foram criados com o objetivo de 

incentivar os jovens em relação aos esportes e inspirar a próxima geração de 

atletas. 

Os pictogramas das Olimpíadas de Londres 2012, responsáveis pela 

representação visual de cada um dos esportes Olímpicos, foram criados de acordo 

com as regras da Federação Internacional de Esportes, desenhado em duas formas 

diferentes: uma versão para uso padrão e outra inspirada na conectividade do mapa 

subterrâneo de Londres.  

A criação da Tocha Olímpica foi inspirada em três fatores: nos três valores 

Olímpicos (excelência, amizade e respeito), os três dizeres que formam o lema 

Olímpico (Citius, Altius, Fortius) e pelo fato de Londres estar sediando os Jogos 

Olímpicos pela terceira vez. Por esse motivo ela possui um formato triangular. 

Os 8.000 circulos que perfuram a tocha foram criados com o objetivo de 

representar as historias dos 8.000 Torchbearers (carregadores da tocha Olímpica) 
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que carregaram a tocha Olímpica durante o revezamento da tocha dos Jogos 

Olímpicos de Londres 2012. 

O artista britânico David Watkins foi responsável por projetar as medalhas 

desses Jogos Olímpicos de 2012. Um lado da medalha foi representado pela Deusa 

Grega da Vitória chamada Nike e o outro lado foi desenhado um tipo de teia no qual 

no centro estava localizado o logotipo das Olimpíadas de Londres 2012. A fita que 

segurava a medalha representava o rio Tâmisa, em Londres. 

A campanha The Best of Us, foi lançada em 2007 com o objetivo de promover 

a marca das Olimpíadas e envolver um publico jovem global aos Valores Olímpicos. 

Através de uma comunicação criativa, a campanha teve como objetivo lembrar as 

pessoas que o esporte pode trazer o melhor de todos nós. Apresentou os Valores 

Olímpicos aos jovens, inspirando os mesmo a dar o seu melhor. 

No ano de 2011 foi lançada a campanha Show Your Best, como continuação 

da campanha The Best of Us. A campanha convidou pessoas a mostrar o seu 

melhor para o mundo, através de uma competição de vídeos postados online. Foi 

utilizada uma plataforma digital (www.olympic.org/showyourbest), onde as pessoas 

podiam postar os seus vídeos e compartilhar suas habilidades e seu talento com o 

mundo.  Os criadores dos vídeos mais votados tinham a oportunidade de aparecer 

no canal de televisão Olímpica, podiam ganhar uma viagem com tudo pago para 

assistir aos Jogos Olímpicos em Londres, além de ganhar vários prêmios dos 

patrocinadores oficias. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A cidade de Londres, conhecida pelos seus belos palácios e sua impecável 

guarda de Buckingham, tem muito a oferecer para o mercado de turismo. Foi 

fundada pelos romanos há mais de dois mil anos, tornando-se capital da Inglaterra 

no ano de 1066 (FOLHA ONLINE, 2013). Passou por diversas transformações 

culturais e atualmente é uma das maiores metrópoles do mundo, com uma 

variedade de atrações e entretenimento para oferecer. 

Londres passou por vários momentos marcantes como a peste negra, o 

grande incêndio em 1666, que destruiu a região de Southwark, e a Segunda Guerra 

Mundial, que fez a cidade ser toda reformulada. Também foi a cidade pioneira nas 

ferrovias, em 1863 inaugurou a Metropolitan Railway, primeira linha ferroviária do 

mundo. Não podemos esquecer também dos famosos ônibus de dois andares, que 

são um dos símbolos da cidade. (FOLHA ONLINE, 2013; MAPA DE LONDRES, 

2011). 

Pela terceira vez essa renomada cidade teve a oportunidade de sediar os 

Jogos Olímpicos. A cidade precisou fazer algumas modificações e adaptações para 

conseguir receber bem tanto os participantes quanto os visitantes desse grande 

evento. Mas atualmente o que mais se discute é a importância dos Jogos Olímpicos 

para a cidade-sede, país ou região onde ele acontece, tanto economicamente como 

culturalmente (BLAKE, 2005). 

Blake (2005) identificou diferentes tipos de impactos que os Jogos podem 

trazer. O autor dividiu esses impactos em três categorias: pré-Jogos, durante-Jogos 

e pós-Jogos. Na figura 25 podemos ver o significado dessas três categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/europa/reino_unido-londres-historia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/europa/reino_unido-londres-atracoes.shtml
http://mapadelondres.org/2011/03/londres-como-tudo-comecou/
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Pré-Jogos 
• A fase de construção 
• Outros custos pré-jogos 
• Impacto dos visitantes na véspera dos Jogos 

Durante-Jogos 
• A receita da realização dos Jogos 
• Impacto dos visitantes durante os Jogos 
• Custos de realização dos Jogos 

Pós-Jogos 
• Legado dos impactos dos visitante 
• Legado dos impactos de infraestrutura 

Figura 25: Os impactos que os Jogos Olímpicos podem trazer 
Fonte: Adaptado de Blake (2005) 

 

Para a economia da Grã-Bretanha, os Jogos Olímpicos trouxeram muitos 

frutos. Segundo documento entregue para o governo britânico, O Jogos trouxeram 

uma receita adicional de 9,9 bilhões de libras para Grã-Bretanha após o evento. 

Essa receita foi atribuída aos novos contratos, vendas adicionais e investimentos 

estrangeiros nesse último ano (BBC BRASIL, 2013). 

Os Jogos também trouxeram mudanças na área de esportes e na 

regeneração da cidade de Londres. As pessoas envolvidas nos Jogos passaram a 

praticar mais atividades físicas. Segundo o relatório Inspired by 2012: The legacy 

from the London 2012 Olympic and Paralympic Games (Inspirado por 2012: O 

legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres em 2012) cerca de 1,4 

milhões de pessoas a mais do que no ano de 2005, praticam esportes pelo menos 

uma vez por semana. 

O jornalista Vorobyova (2012), diz que uma boa jogada para os investidores, 

que desejem lucrar com as Olimpíadas de Londres, é investir em ações britâncias de 

hotéis, agências de publicidade e varejo. O analista de títulos Mathieu Bolduc disse 

que "De uma perspectiva histórica, as chances (de bom desempenho das principais 

ações britânicas) são muito boas", no qual atribuiu essa diferença a publicidade que 

o país anfitrião recebeu. 

Em geral os Jogos de Londres foram um sucesso, trazendo benefícios 

econômicos e deixando um grande legado para a cidade de Londres. Mas mantendo 

o foco na estratégia de marketing adotada e no turismo da região, podemos notar 

alguns fatos importantes. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/jogos-de-londres-geraram-adicional-de-r-335-bi-no-ano-apos-evento.html
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O programa de emissão de bilhetes dos Jogos conseguiu vender 97% de 

todos os ingressos, se tornando a maior e mais complexa operação de venda de 

bilhetes já realizada no Reino Unido. Conseguiram arrecadar 659 milhões de Libras 

Esterlinas, elevando o orçamento operacional da comissão organizadora. Ao todo 

foram vendidos cerca de 8,2 milhões de ingressos (INTERNATIONAL OLYMPIC 

COMMITTEE, 2013). 

Entre as 10.000 diferentes linhas de produtos oferecidas para os Jogos 

Olímpicos, foram vendidos mais de 100 milhões de produtos, gerando quase 1 

bilhão de Libras Esterlinas em vendas no varejo e arrecadando mais de 80 milhões 

de Libras Esterlinas para apoiar a realização dos Jogos (INTERNATIONAL 

OLYMPIC COMMITTEE, 2013). É importante ressaltar que através desses produtos 

foi possível apresentar e divulgar a identidade da cidade-sede além de divulgar os 

Jogos Olímpicos.  

A transmissão teve um papel muito importante para a divulgação da imagem 

de Londres, pois os Jogos foram transmitidos para 3,6 bilhões de pessoas em 220 

diferentes países e territórios (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2013). 

Pessoas de todas as idades tiveram a oportunidade de saber um pouco mais sobre 

a cidade de Londres e assim despertar a curiosidade em conhecer a cidade 

pessoalmente.  

As transmissões foram realizadas através da televisão, vídeos espalhados 

pela internet e pela primeira vez ao vivo pelo canal dos Jogos no YouTube. Isso foi 

muito importante, pois foi possível atingir o público de todas as idades e despertar 

seu interesse pela cidade de Londres e para os esportes também.  

O governo também conseguiu divulgar a sua imagem para a mídia como um 

bom planejador e organizador, conseguindo cumprir os prazos estipulados, atingindo 

as sua metas, prevenindo alguns erros e entregando os Jogos Olímpicos conforme 

havia planejado junto ao Comitê Olímpico Internacional. Quando um megaevento de 

grande importância como os Jogos Olímpicos é mal organizado, a cidade-sede 

acaba passando uma imagem errada, diminuindo a atratividade da região. 

Os patrocinadores tem uma relação recíproca com a cidade-sede. Eles 

conseguem divulgar sua própria imagem através dos Jogos e ao mesmo tempo eles 

divulgam a imagem da cidade-sede através de seus produtos, serviços e programas 

voltados para as Olimpíadas. A Coca Cola, Por exemplo, lançou alguns produtos 
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com a bandeira do Reino Unido e/ou o símbolo de Londres 2012, vendidos 

exclusivamente durante os Jogos. 

 

Figuras 26 e 27 – Produtos da Coca-Cola durante Londres 2012. 
Fonte: The Dieline (2013) e Mcgill (2012) 

 

A marca Olímpica possui uma forte identidade e por esse motivo várias 

empresas se interessam por associar a própria marca ao Movimento Olímpico. Para 

a cidade-sede ela é muito importante, pois o IOC cria uma marca especial para cada 

edição dos Jogos, onde é representada a identidade e a cultura da cidade. Assim 

Londres conseguiu mostrar o seu lado jovem e moderno, atraindo especialmente a 

atenção dos jovens e crianças. 

As mídias sociais também tiveram grande importância para a divulgação 

dessa edição dos Jogos. Segundo o Internacional Olympic Committee (2013) no 

período de sete anos Londres 2012 recebeu 4,7 milhões de assinantes em 

plataformas de mídias sociais. Só no Facebook estima-se que todo o conteúdo 

relacionado a Londres 2012 atraiu em torno de 100 milhões de curtidas. 

Um pequeno problema que ocorreu com os patrocinadores foi em relação ao 

marketing de emboscada, ou seja, as ações de empresas que não estão 

patrocinando o evento em locais proibidos. O IOC foi o responsável por essa 
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fiscalização tanto física como virtual. Por exemplo, quem usasse as palavras ouro, 

prata, bronze, verão ou Londres levaria uma multa de 20 mil libras (CAPELO, 2012). 

O caso do McDonald’s conseguiu atrair a atenção da mídia. Todos os 

restaurantes que se localizavam nas áreas próximas aos Jogos não poderiam 

vender batatas fritas. O grande problema foi que os restaurantes britânicos possuem 

um tradicional prato chamado fish and chips (peixe com batatas fritas) e os 

estabelecimentos se sentiram prejudicados por isso. Para resolver essa situação a 

organização dos Jogos permitiu que fosse vendido apenas o prato de peixe com 

batatas fritas, sendo proibida e sujeita a multa a venda de carne ou frango com 

batatas fritas (CAPELO, 2012). 

Para o turismo, durante o período dos Jogos, a situação não foi favorável. O 

número de turistas tradicionais na cidade diminuiu ao invés de aumentar, segundo a 

Associação Europeia de Operadores de Turismo (BBC BRASIL, 2012). Os Jogos 

atraíram cerca de 100 mil turistas estrangeiros, sendo que nesse mesmo período 

(julho e agosto) a cidade recebe em torno de 300 mil turistas de outros países. O 

número de turistas britânicos também diminuiu de 800 mil para 400mil. Isso 

aconteceu devido o medo que os turistas têm da segurança da cidade no dia dos 

Jogos, da superlotação na cidade, problemas com o transporte público, preços 

elevados em hotéis e restaurantes, entre outros fatores que fazem o turista 

tradicional se afastar da cidade nesse período (CARRANCA, 2012). 

A Association of Leading Visitor Attractions, na qual reúne diversas atrações 

turísticas da cidade de Londres, divulgou a queda de 35% no movimento em relação 

ao ano de 2011. O British Museum recebeu entre 25% e 30% de visitantes a menos 

e a Torre de Londres caiu 56% no número de visitações. O publico dos teatros 

diminuiu em torno de 30%, reduzindo pela metade o preço dos ingressos das peças 

mais procuradas na cidade (CARRANCA, 2012). 

O único problema desses “turistas olímpicos” é a falta de interesse em 

conhecer as atrações e a programação da cidade, devido ao compromisso com os 

Jogos. A prefeitura aconselhava as pessoas evitarem alguns meios de transportes e 

algumas regiões durante as competições. A campanha lançada pela Transport for 

London, dizia “Saia na frente dos Jogos”, dando o mesmo conselho aos moradores 

(BBC BRASIL, 2012). 

O beneficio foi sentido a logo prazo pelo setor. O governo britânico anunciou 

que os gastos de turistas estrangeiros aumentaram em 600 milhões de libras após 



71 

 

 
 

os Jogos. Além disso, o governo também aproveitou a atenção internacional que 

Londres estava recebendo durante os Jogos para apresentar o país como um lugar 

para se fazer negócios. Foram promovidas algumas conferencias durante os Jogos 

para promover esse pensamento aos executivos que estiveram na cidade. O 

primeiro ministro David Cameron disse: "Estamos aproveitando o impulso olímpico e 

cumprindo o duradouro legado empresarial dos Jogos, que ajudará a fazer da Grã-

Bretanha uma vencedora na corrida global” (WEIR, 2013). 

Fazendo uma avaliação geral sobre os Jogos Olímpicos Londres 2012, foi 

possível perceber que os pontos positivos superaram os negativos em diversos 

setores. Londres está colhendo os frutos de seu investimento a longo prazo. Através 

das estratégias de marketing utilizadas nos Jogos, a cidade conseguiu divulgar com 

sucesso sua imagem para o mundo, através de um planejamento flexível e moderno, 

e abrir portas tanto para o turismo quanto para outros mercados. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivos específicos definir as estratégias de 

marketing utilizadas pelas Olimpíadas de Londres 2012, avaliar se essas estratégias 

foram aplicadas corretamente e se podem ser aproveitadas ou melhoradas para 

eventos futuros. Para conseguir atingir esses objetivos foi realizada a análise do 

Relatório de Marketing – Londres 2012. 

Através dessa análise foi possível mostrar que a divulgação da imagem de 

um lugar e a criação de uma marca é um fator crucial para a divulgação de um 

destino turístico. Os megaeventos estão cada vez mais sendo utilizados como um 

recurso para a divulgação dos destinos, mesmo quando os mesmos já são 

populares no setor do turismo, mostrando que existe uma forte ligação entre o 

marketing turístico e o marketing de eventos. 

Associar a imagem de uma cidade a eventos internacionais como os Jogos 

Olímpicos podem trazer diversos benefícios para a cidade-sede, pois a cidade 

ganha atenção da mídia internacional e dos potenciais turistas que podem vir a 

visitar a cidade. Porém se houver algum problema durante a organização e na 

entrega dos Jogos, isso pode acabar prejudicando a imagem da cidade e afastando 

e desestimulando o turismo na cidade.  

Os pequenos problemas que aconteceram durante a realização dos Jogos 

Olímpicos de Londres 2012, como por exemplo, problemas com os patrocinadores, 

foram irrelevantes perante a impecável organização do Comitê Olímpico 

Internacional junto ao governo britânico.  

O número de turistas tradicionais diminuiu durante a realização dos Jogos, 

devido as campanhas realizadas pelo governo britânico para evitar confusão e 

agitação desnecessárias no transporte e na cidade e o devido ao medo que os 

turistas têm em relação a superlotação, preços altos em restaurantes e hotéis e 

desorganização do transporte público. Comerciantes locais reclamaram da falta de 

turistas e algumas atrações turísticas ficaram vazias. A maior parte dos turistas que 

foram para Londres nesse período foi somente para assistir aos Jogos.  

Os benefícios para o setor do turismo foram sentidos a longo prazo. Após a 

realização do evento houve um aumento considerável no número de visitações e 

dos gastos dos turistas na cidade. O governo ainda aproveitou o impulso Olímpico 
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para conseguir apresentar o país como um lugar para se fazer negócios, criando 

uma nova marca para a região. 

Em geral os Jogos Olímpicos trouxeram inúmeros benefícios, tanto 

econômicos como estruturais, para a cidade de Londres. Os pontos positivos 

superaram os negativos antes, durante e após a realização do evento. A população, 

os turistas e o país poderão aproveitar esse grande legado deixado para a cidade 

por anos. O turismo só tem a ganhar com a realização desses megaeventos e os 

Jogos Olímpicos de Londres 2012 poderão servir como exemplo de organização 

para eventos futuros.  

As limitações da pesquisa foram pequenas, pois O Comitê Olímpico 

Internacional disponibiliza online diferentes tipos de documentos relacionados ao 

Movimento Olímpico e as Olimpíadas de Londres 2012 especificamente. Porém 

devido as Olimpíadas de Londres 2012 terem sido realizadas há pouco tempo, não 

existem muitos trabalhos publicados relacionando as Olimpíadas de Londres 2012 

ao setor do turismo, dificultando um pouco a pesquisa bibliográfica. 

Recomenda-se para estudos futuros uma avaliação sobre as estratégias de 

comunicação em marketing utilizadas em megaeventos no Brasil, como a Copa do 

Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, realizando uma análise crítica sobre o 

marketing de destinos turísticos implementado no Brasil ou fazendo uma 

comparação entre as estratégias de marketing utilizadas nas Olimpíadas de Londres 

com as utilizadas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, comparando o impacto 

causado no setor do turismo nos dois países.  
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