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RESUMO 

O tema do deste trabalho está relacionado às Olimpíadas Rio 2016. O objeto de 

estudo é o Revezamento da Tocha Olímpica um dos mais tradicionais eventos e de 

maior duração das Olimpíadas. O estudo se justifica porque as Olimpíadas é um 

megaevento esportivo de abrangência mundial que gera receitas e audiências 

gigantescas com atividades mercadológicas que podem afetar positiva ou 

negativamente as marcas envolvidas. O objetivo deste trabalho é analisar as 

estratégias e apontar alguns dos recursos de comunicação utilizados no 

Revezamento da Tocha Olímpica. Para isso será realizado um levantamento dos 

meios de comunicação de marketing aplicados pelos patrocinadores do 

Revezamento da Tocha, as empresas Coca Cola, Bradesco e Nissan. A hipótese 

deste trabalho é como o uso do planejamento e dos meios de comunicação tem 

importante papel para se obter um resultado positivo e desejado para as marcas. A 

metodologia da pesquisa é qualitativa e o estudo se dará a partir dos conceitos 

teóricos de estratégia de marketing, comunicação e gestão de marcas com a 

fundamentação teórica de David A. Aaker, Philip Kotler e Kevin Lane Keller. 

Palavras-chave: Comunicação, Estratégia de Marketing, Olimpíadas Rio 2016, 

Marcas, Revezamento da Tocha Olímpica. 

INTRODUÇÃO 

As Olimpíadas Rio 2016 levam grandes repercussões a todos os envolvidos, por se 

tratar de um megaevento esportivo de tradição e de longa duração trazendo 

oportunidade de maior alcance e frequencia às marcas patrocinadoras divididas em 

regional, nacional e mundial, principalmente durante o evento, e objeto de estudo 

―Revezamento da Tocha‖, cada uma com um investimento proporcional a ela, assim 

como foi feito na Copa do Mundo 2014. 

Ao considerar a imagem do país sede, o Brasil teve problemas que foram apontados 

internacionalmente ao começar pelo Revezamento da Tocha, levando uma imagem 

questionadora como a despreparação pela crise político-econômica, saúde pública, 

pelos casos de corrupção na cidade sede e se poderiam atendem os requisitos de 

padrão do COI para a efetivação do evento. 

O Revezamento da Tocha trouxe benefícios como investimentos em cifras 

gigantescas e que resultam, ou pelo menos o que se esperou, um retorno positivo e 



igualitário em reconhecimento as marcas. 

Para se reforçar os patrocinadores se utilizaram de estratégias de marketing e de 

comunicação. Neste trabalho foram abordadas algumas destas estratégias e os 

meios de comunicação utilizados pelas marcas patrocinadoras, como lançamentos 

de produtos, promoção de vendas, propagandas e relações públicas por meio de 

televisão, rádio, mas principalmente mídia social (internet). 

E é por meio dessas estratégias de patrocínio que as marcas construíram seu 

branding. Foram abordados os aspectos positivos e em alguns casos, negativos das 

estratégias e como os meios de comunicação influenciaram esta construção. 

1- OLIMPÍADAS 2016 

As Olimpíadas 2016 iniciaram em outubro de 2009, quando da escolha do país sede 

após as Olimpíadas de Beijin, na China. Essas Olimpíadas tiveram um diferencial, 

pois foi a comemoração de 120 anos das primeiras Olimpíadas Modernas. 

 

1.1 O evento esportivo 

Um evento pode ser considerado um megaevento por trazer consigo característica 

que o agiganta frente ao cenário mundial, seja por atingir imenso público, de alcance 

planetário, por arrecadar cifras gigantescas de investimentos por parte da 

organização. As Olimpíadas podem ser consideradas um megaevento por ser de 

―[...] preparação longa e por vezes intermitente, sempre operando com escala de 

milhões de participantes‖. (DaCosta; Miragaya apud Tavares, 2011 p.16). 

E por se tratar de um evento esportivo historicamente conhecido, é de se esperar 

que o país sede tivesse como retorno ―marcos da modernidade com longa tradição 

de integrar interesses industriais e corporativos com aqueles de governos em 

relação ao desenvolvimento urbano e imagem nacional.‖ (Schimmel, 2009 apud 

Tavares, 2011 p. 16). No entanto, não necessariamente isso acontece. 

As Olimpíadas têm atividades mercadológicas extensivas nacional e 

internacionalmente. Teve como meta arrecadar os melhores resultados possíveis 

para a imagem do país sede e dentre os envolvidos estão COI e COB1, 

Patrocinadores Olímpicos Mundiais, Patrocinadores e Apoiadores Olímpicos Rio 

2016 que ―no evento olímpico, a formatação das cotas de publicidade se deu de 
                                                           
1
 Fontes: <https://www.olympic.org/about-ioc-institution>acesso em 22 abr. 2017 às 16:50. 

<https://www.cob.org.br/pt/cob/comite-olimpico-do-brasil> acesso em 22 abr. 2017 às 17:05. 

https://www.olympic.org/about-ioc-institution
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maneira similar à da Copa do Mundo 2014. Visando potencializar os investimentos 

(...)‖. (Rocha, 2016 p. 28). 

2- O BRASIL COMO PAÍS SEDE DAS OLIMPÍADAS 2016 

Os conflitos no Brasil para sediar megaeventos iniciaram faltando um ano para a 

Copa do Mundo 2014. Em junho de 2013, as manifestações que tomaram conta de 

todo o país, inicialmente foi pelo aumento da passagem de ônibus, mas depois foi 

delineado, contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 37, contra a 

violência, corrupção. As manifestações continuaram em 2015, os protestos a favor 

do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, o caso Lava Jato, decepção do 

legado da Copa do Mundo 2014, foram os atos que levaram os brasileiros à rua para 

protestar2.  O país teve que buscar formas de minimizar a situação crítica que se 

estendeu até o momento e convencer mundialmente que o país estava pronto para 

sediar e que investiria muitos recursos para segurança, e para atender os padrões 

do COI ao começar pela cobertura do Revezamento da Tocha Olímpica. 

2.1 Formas de geração de receita 

As formas de geração de receita do megaevento podem ser oriundas de algumas 

fontes, a saber:  

 
A apropriação dos organizadores e demais atores dos megaeventos se dá 
não exclusivamente pelos patrocínios de eventos ou locais de eventos 
(naming rights), projetos publicitários das entidades e dos grupos de 
comunicação que fazem a captação de patrocinadores, mas também com 
vários tipos de patrocínio esportivo: a) patrocínio de equipes esportivas; b) 
patrocínio individual e endosso de celebridades esportivas; c) patrocínio de 
organizações ou entidades esportivas; d) patrocínio de eventos esportivos; e) 
patrocínio de instalações esportivas; f) patrocínio de transmissões esportivas; 
g) patrocínio de tecnologias; e h) licenciamento. Essa classificação faz parte 
de um levantamento realizado por Sá (2010, p.36-45) com base em oito 
autores distintos. (Rocha, 2016, p.31) 

 

Este megaevento foi uma oportunidade para divulgar a imagem do país 

mundialmente em níveis nacional, regional e mundial. 

Cada patrocinador investe valores diferentes (e tem maior ou menor 
exposição da marca conforme o dinheiro pago) e são denominados 
Parceiros, Patrocinadores, Apoiadores, sendo que os primeiros pagam mais 
e os últimos, valores proporcionalmente inferiores. (Rocha, 2016 p. 28) 
 

3- REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA 2016 

                                                           
2
 Fontes: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130617_analise_motivacoes_protestos_lgb>acesso 

em 30 abr. 2017 às 23:04; http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150820_alcadipani_ping_lk> acesso 
em 30 abr., 2017 às 23:07 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130617_analise_motivacoes_protestos_lgb
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Nas Olimpíadas 2016, o Revezamento da Tocha Olímpica iniciou na Grécia, passou 

pela cidade de Atenas, logo após foi para Suíça no museu Olímpico e pela sede do 

COI em Lausanne e em Genebra na sede da ONU, chegando ao Brasil na cidade 

Brasília, após isso seguiu caminho por todo o país até a cidade sede quando houve 

o acendimento da pira olímpica dando inicio aos jogos olímpicos. 

A Tocha Olímpica traz em seu design o Calçadão de Copacabana, criada pela 

agência de design Chelles&Hayashi, feita de alumínio reciclado, funcionamento a 

gás, e as três linhas das cores: verde, amarela e azul simbolizam as montanhas, o 

sol e o mar respectivamente3. 

 

Figura 1 Tocha Olímpica Rio 2016.  
Fonte: <http://design.ind.br/sn/blog/portfolio/tocha-rio-2016/> 
  

3.1 Benefícios 

Um projeto como o da Tocha Olímpica traz para o mercado publicitário vários 

benefícios de mídia dentre eles a ampla cobertura e frequência da comunicação.  

A coordenação de mídias pode ocorrer entre diferentes tipos de mídias e no 
âmbito de cada um deles, mas os profissionais de marketing devem 
combinar os canais de comunicação pessoais e não pessoais por meio de 
campanhas de múltiplos veículos e múltiplos estágios para alcançar máximo 
impacto e aumentar o alcance e o impacto da mensagem. (Keller; Kotler, 

2013 p. 532). 
 

Além disso, cabe considerar que os investimentos foram em cifras gigantescas, 

muitas vezes resultado de corrupção e desvios de dinheiro público para favorecer 

políticos, entidades, empresários, grupos de interesse, e um sem fim de atores. 

 

3.2 Duração 

Na abertura do evento que iniciou em 03 de maio de 2016, houve uma cerimônia e a 

tocha passou de uma a cinco cidades por dia de determinado estado do país4 até 

chegar a cidade sede dia 05 de agosto de 2016. Este evento teve longa duração, o 

                                                           
3
 Fonte: <https://www.olympic.org/rio-2016-torch-relay acesso em 04 set. 2016 às 21:55. 

4
Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/veja-a-lista-das-cidades-por-onde-a-tocha-

olimpica-vai-passar > acesso em 27 jun. 2017 às 16:45  

http://design.ind.br/sn/blog/portfolio/tocha-rio-2016/
https://www.olympic.org/rio-2016-torch-relay


que pode gerar a exposição da marca por um período maior de tempo e com isso os 

patrocinadores puderam mostrar suas marcas com maior frequência, ou seja, ―o 

número de vezes durante um determinado período em que uma pessoa ou família é 

exposta à mensagem, em média‖ (Keller; Kotler, 2013 p. 549). Neste caso a duração 

do evento foi de três meses, aproximadamente 95 dias. Para Ogden (2002), a 

frequência mínima ideal para conseguir resultados satisfatórios é de quatro semanas 

o que indica uma frequência três vezes maior que a média da marca dos 

patrocinadores durante o Revezamento da Tocha Olímpica, portanto, isso garantiu 

um retorno altíssimo para as marcas anunciantes.  

 

3.3 Alcance 

Por se tratar de um evento dentro de um megaevento esportivo de abrangência 

mundial, visou-se que o alcance seria de milhões de pessoas ―o alcance refere-se a 

um percentual do público-alvo que é exposto a um método particular em um 

determinado tempo‖ (Ogden, 2002 p. 51). E quanto mais pessoas forem alcançadas, 

maior será o custo em propagandas e demais ferramentas de comunicação de 

marketing. 

3.4 Definição dos Patrocinadores 

A escolha trouxe a disputa entre bancos, e o Banco Bradesco foi o contemplado5. O 

segmento de bebidas ficou aos cuidados da Coca Cola Company e por fim, o setor 

automobilístico com o patrocínio da Nissan do Brasil responsável pela locomoção 

durante todo o evento. Com isso, nota-se uma clara diversificação de setores de 

atuação por parte dos patrocinadores. 

 

4- ESTRATÉGIAS DE MARKETING E DE COMUNICAÇÃO 

As estratégias são ações que as empresas buscam praticar para alcançarem seus 

objetivos de curto ou a longo prazo. Para que as estratégias tenham eficiência é 

necessário realizar planos estratégicos de marketing, esses planos são realizados a 

partir da administração e pesquisa dos negócios (produto e/ou serviço) de uma 

empresa como carteira de investimento para saber em qual deles fazer o maior ou 

menor investimento para se obter o retorno desejado (Kotler; Keller, p.39, 2014). 

 
                                                           
5
 Fonte: <http://exame.abril.com.br/marketing/rio-2016-abre-escolha-de-patrocinador-para-olimpiadas/> acesso 

em 19 fev. 2017 às 16:50. 

http://exame.abril.com.br/marketing/rio-2016-abre-escolha-de-patrocinador-para-olimpiadas/


4.1 Lançamentos de Produtos e Parcerias 

A Coca Cola fez a composição de Coca Cola Stévia para atender o público que 

deseja uma vida mais saudável e promoveu a associação ao esporte e às 

Olimpíadas Rio 2016. O preço sugerido permaneceu como o da Coca Cola 

tradicional6. 

 

Figura 2 Lata Edição Especial a Coca Cola Stévia e anúncio da Campanha. 
Fontes: <http://www.fatosdesconhecidos.com.br/qual-e-diferenca-da-coca-cola-verde-para-
tradicional/>; <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/04/coca-cola-lanca-no-
brasil-versao-com-stevia-e-50-menos-acucares.html> 

 

A Nissan por sua vez, focou no modelo Kicks, seu lançamento destacou o fato do 

Brasil e a América Latina serem os primeiros a conhecer a nova tecnologia da 

empresa japonesa, com a fabricação em massa na cidade de Resende no Rio de 

Janeiro7. Os carros apresentados no início do evento, teve como objetivo 

acompanhar e atender a locomoção por meio de 4.500 veículos oficiais, durante o 

Revezamento da Tocha Olímpica. O lançamento oficial para o público e as vendas, 

deu-se a partir de agosto de 2016 no início dos Jogos Olímpicos8.  

 

Figura 3 Carro modelo Kicks da Nissan entregue no Rio de Janeiro dia 03 de maio, 2016. 
Fonte:<http://carsnews.meionorte.com/2016/05/27/nissan-kicks-sera-o-pace-car-oficial-da-14a 
maratona-do-rio-de-janeiro/> 

 

4.2 Campanhas de Comunicação 

                                                           
6
 Fonte: <http://exame.abril.com.br/marketing/coca-cola-lanca-versao-verde-no-brasil-com-menos-acucar/> 

acesso em 18 jun. 2017 as 20:52. 
7
Fonte: <http://www.revistapubliracing.com.br/single-post/2016/05/03/O-mundo-conhece-o-Nissan-Kicks> acesso 

em 06 jul. 2017 as 22:17. 
8
 Fonte: <http://www.nissankin.com.br/nissan-kicks-aparece-pela-1a-vez-antes-do-lancamento-oficial/> acesso 

em 06 jul.2017 as 22:28. 
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http://carsnews.meionorte.com/2016/05/27/nissan-kicks-sera-o-pace-car-oficial-da-14a-maratona-do-rio-de-janeiro/
http://exame.abril.com.br/marketing/coca-cola-lanca-versao-verde-no-brasil-com-menos-acucar/
http://www.nissankin.com.br/nissan-kicks-aparece-pela-1a-vez-antes-do-lancamento-oficial/


As estratégias utilizadas pelos patrocinadores unem mais de um tipo de ferramentas 

de Marketing e Comunicação: Promoção de vendas, Propagandas e Relações 

Públicas, cada qual com a importância para fazer-se alcançar o público desejado e 

acompanhar as tendências em comunicação. 

 

4.2.1 Promoção de Vendas  

Segundo Keller & Machado (2007) ―as promoções de vendas podem ser definidas 

como incentivos de curto prazo para encorajar a experimentação ou a utilização de 

um produto ou serviço.‖  

O Bradesco Seguros trouxe como promoção de vendas a campanha ―Vai Brasil... 

Vai Você‖, voltada para clientes da Seguradora que possuíam ou adquiriram entre 

04 de janeiro a 31 de julho de 2016 os produtos participantes. Contou com ações de 

sorteios de pacotes para os Jogos olímpicos e prêmios de R$ 15mil a cada vez que 

um atleta olímpico do Time Brasil subisse ao pódio durante os Jogos Rio 2016, essa 

campanha foi válida para clientes de todos os tipos de seguros: dental, auto, 

capitalização, vida, previdência, saúde, residencial dentre outros9. 

O carro Nissan Kicks, teve como pré-venda mil unidades. As vendas ocorreram 

através do site oficial que estava sintonizado ao estoque, após escolher a 

concessionária mais próxima do consumidor10. A partir dessa ação de vendas a 

Nissan pode entregar a oportunidade para seus clientes de serem os primeiros a 

usufruir deste produto tão esperado no Brasil, pois além de ter sido uma produção 

em massa, trouxe toda uma significância em gerar empregos, valor agregado e a 

exclusividade para o país e América Latina. 

 

Figura 4 Carro Kicks nas cores branco com teto laranja e todo cinza.  

                                                           
9
 Fonte: < http://www.revistaapolice.com.br/2016/01/grupo-bradesco-seguros-lanca-campanha-vai-

brasil-vai-voce/> acesso em 02 ago.2017 as 15:54.  
10

 Fonte: <https://www.nissan.com.br/experiencia-nissan/noticias-e-eventos/novo-crossover-global-
nissan-kicks-ter-pr-venda-a-partir-desta-sexta.html> acesso em 09 de jul.2017 as 16:35. 
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Fonte:<https://www.nissan.com.br/experiencia-nissan/noticias-e-eventos/novo-crossover-global-
nissan-kicks-ter-pr-venda-a-partir-destasexta.html>;http://www.autossegredos.com.br/ 
lancamentos/nissan-kicks-entra-em-pre-venda-nesta-sexta-por-r-89-mil/ 
 
 

4.2.2 Propagandas 

As propagandas têm como objetivo disseminar mensagens para alcançar seu 

público-alvo, seja para desenvolver a preferência pela marca ou para influenciar as 

pessoas. As empresas necessitam de investimento financeiro, e podem utilizar 

diversos meios de comunicação, dentre eles: televisão, rádio, internet, mídia 

impressa. (Kotler; Keller, 2014)  

O Bradesco fez anúncios por meio de jingle que veiculou em rádio, televisão e 

internet. O jingle ―Agora é BRA – Se Ligaê‖ trouxe o primeiro patrocinador de origem 

brasileira a conseguir patrocinar um megaevento, o que foi motivo de orgulho, 

associar o ―BRA‖ da instituição, com o ―BRA‖ de Brasil nos uniformes dos atletas, o 

que reforçou seu vínculo com o esporte desde os anos 80. O videoclipe mostrou 

pessoas de diversos lugares do país e de diferentes classes sociais, todos na 

mesma sintonia: a alegria pelo Brasil sediar as Olimpíadas Rio 2016.11 

 

Figura 5 Abertura do vídeo canal do Youtube Bradesco Oficial. 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=irO-QKahzHw> 

 

A Coca Cola iniciou a campanha ―Isso é Ouro‖ para selecionar condutores da Tocha 

Olímpica, divulgado nas redes sociais e na televisão. A campanha mostrou o Urso 

(icônico da marca) no Rio de Janeiro após deixar seu lugar de origem para se 

aventurar, e ao ter uma atitude digna de ―isso é ouro‖ pôde ser considerado um dos 

condutores da Tocha, e a ideia foi de atrair jovens que tivessem histórias 

inspiradoras e genuínas relacionadas a dança, esporte, movimento, que de alguma 
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 Fonte: Vídeo retirado do canal oficial Bradesco <https://www.youtube.com/watch?v=irO-QKahzHw> acesso em 
18 jun., 2017 as 18:47. 
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forma tivessem influenciados amigos, familiares e a sociedade em um todo a terem 

atitudes dignas do título da campanha.12 

 
Figura 6- Propaganda Urso "Isso é Ouro" com o atleta Jobson Junior 
Fonte: <http://diariodorio.com/urso-polar-da-coca-cola-vem-para-o-rio-em-propaganda/> 

 

Com o anúncio ―A força do atrevimento‖ a Nissan iniciou sua campanha sobre o 

megaevento com depoimentos de alguns atletas do Time Nissan13, após um ano 

lançou a campanha do carro Kicks para a televisão e ação digital de 60 segundos 

em tempo real durante o Revezamento da Tocha Olímpica, o que reforçou o seu 

patrocínio e a forma inovadora de expor seu produto.  

4.2.3 Relações Públicas 

Para Ogden (2002), ―as relações públicas têm a função de gerar no público geral 

boa vontade em relação à empresa ou organização, e se concentram nos 

relacionamentos que são criados entre uma organização e seus vários públicos‖. 

O Bradesco iniciou a campanha para atrair condutores da Tocha. A pessoa deveria 

ser indicada por outra para ser condutora, e precisava trazer impacto na sociedade 

com uma história verídica, além de ter as qualidades olímpicas: respeito, amizade e 

excelência14 isso também foi válido para ex-atletas olímpicos que inspiraram outros 

brasileiros e comunidades a fazerem coisas diferentes. Durante o evento para 

divulgação da websérie dividida em 14 episódios do ―Revezamento da Tocha‖ 

transmitida pelo canal Bradesco no Youtube todas as sextas-feiras15. 
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 Fonte: <http://diariodorio.com/urso-polar-da-coca-cola-vem-para-o-rio-em-propaganda/> acesso em 26 jul.2017 
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 Fonte: Retirado de vídeos do canal oficial Nissan Brasil: 
https://www.youtube.com/watch?v=pH7vJMb1Vpg&index=10&list=PLMVmKxxaSTZW2scyaa-rj-XgC0mdilsSt 
acesso em 29 jul.2017. 
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 Fonte: <http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2015/09/revezamento-da-tocha-conheca-os-
programas-de-selecao-de-condutores.html> acesso em 26 jul.2017 as 19:04. 
15

Youtube é uma plataforma de distribuição digital de vídeos. Fonte:< https://www.significados.com.br/youtube/> 
acesso em 02 jul.2017 as 19:24.; <http://www.revistapublicitta.com.br/acao/news/rio-2016-bradesco-e-chama-da-
diversidade/> acesso em 25 jul.2017. 
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Figura 7 Ex-jogador de vôlei Giovane Gávio com as crianças da Fundação Bradesco durante o 
Revezamento da Tocha em Vila Velha/ES 
Fonte:<http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/manha-com-tocha-festa-expoe-complexidade-do-
revezamento-pelo-brasil_30428.html>  

Outro evento que reforçou as relações públicas do Bradesco foi o comboio16 que 

viajou mais de 30mil km pelo Brasil afora levando acervo histórico do megaevento, 

com diversos veículos que desfilaram nas ruas levando a marca para milhares de 

pessoas que se concentraram durante a passagem. Neste acervo incluiu histórias do 

megaevento desde seu início até os dias atuais, reforçou a afinidade existente entre 

a marca Bradesco e o esporte para o público ali presente. 

 

5- CONSTRUÇÃO DO BRANDING DAS MARCAS PATROCINADORAS 

Aaker, (1998) define: ―o brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a 

uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor 

proporcionado um produto ou serviço para uma empresa e/ou consumidor dela.‖ Foi 

realizada a construção das marcas como patrocinadoras do evento, com as ações 

envolvendo o Revezamento da Tocha Rio 2016. 

 

Eventos patrocinadores podem contribuir para o brand equity por ficar 
associados à marca, melhorar a lembrança de marca e agregar novas 
associações ou melhorar a força, favorabilidade e a exclusividade de 
associações existentes. A proporção em que essa transferência ocorrerá 
dependerá de quais eventos são selecionados e de como o programa de 
patrocínio é elaborado e integrado a todos os programas de marketing para 
construir o brand equity. (Keller; Machado, 2012, p. 207). 

 

5.1 Aspectos positivos e negativos às Marcas Patrocinadoras 

Os aspectos abordados neste trabalho serão relatados em conformidade com cada 

um dos patrocinadores e como estes aspectos puderam se associar a imagem das 

marcas. 

 

5.1.1 Bradesco 
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  Fonte: <https://oglobo.globo.com/esportes/comeca-revezamento-da-tocha-no-brasil-19210968> acesso em 02 
jul.2017 as 18:55. 
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O Bradesco por meio de promoção de vendas para consumidores que ―são 

planejadas para mudar as escolhas, a quantidade ou o momento das compras de 

produtos pelos consumidores.‖ (Keller; Machado p. 173, 2012) O que trouxe como 

vantagem competitiva à marca. Através de sorteios de prêmios, incentivou seus 

clientes a obterem os mais diversos serviços de seguros com a campanha ―Vai 

Brasil... Vai Você‖ realizada durante o evento Revezamento da Tocha.  

Para Aaker (1998), envolver um slogan facilita a lembrança no consumidor ao 

associar a marca, como foi feito pelo Bradesco: ―Agora é BRA‖ indicando que o 

BRA, de Bradesco, é o mesmo que o BRA do Brasil, que chegou para sediar o 

megaevento. Quanto ao jingle ―pode ser um poderoso dispositivo de criação de 

conhecimento.‖ Para Keller & Machado (2007) ―geralmente têm ganchos e refrãos 

que ficam registrados quase permanentemente na mente dos ouvintes (...) tornaram-

se importantes recursos de branding.‖ 

A associação, a imagem e o posicionamento do Bradesco na websérie e durante o 

comboio, além de reforçar as relações públicas trouxeram para a marca o reforço de 

seu relacionamento institucional com o público e ao ―time Bradesco‖ que apoia 

alguns dos esportes participantes dos jogos olímpicos, e expôs a marca em 

gigantesca cobertura de forma presencial com o comboio e associação à cultura, e a 

websérie a partir do uso da internet que dentre ―as principais vantagens do 

marketing na internet são o baixo custo, o nível de detalhe e grau de customização 

que ela oferece‖ (Keller & Machado, 2007 p. 168). 

5.1.2 Coca Cola 

A Coca Cola ao produzir uma embalagem com novo rótulo ―uma das associações 

mais fortes que os consumidores têm com a marca está relacionada com a 

aparência de sua embalagem.‖ E trouxe a inovação tanto no rótulo (na cor verde, um 

contraste da tradicional, vermelha) e introduziu um novo produto, Keller & Machado 

(2007), aquele que se encontra no coração do brand equity, pois é ele que influencia 

o consumidor, que satisfaz as necessidades dos consumidores, com a sugestão de 

ser mais saudável por se tratar de adição de adoçante natural.  

Para este novo produto, com a divulgação de ser 50% menos açucares, houve 

questionamento sobre a diminuição de açúcares e aumento de sódio. A marca 

esclareceu no site oficial da empresa: ―Na Coca-Cola original, são 37 gramas de 

açúcares e 18mg de sódio. Na nova versão com stévia, são 18 gramas de açúcares 

e exatamente 37mg de sódio na lata, números iguais e invertidos — (...).‖ E ainda 



complementa que todos os produtos seja Coca Cola tradicional, ou zero ou Stévia, 

têm-se de 1 a 2% de sódio conforme recomendado pela OMS (Organização Mundial 

da Saúde)17. A Coca Cola por acompanhar as mídias sociais, principalmente 

internet, trouxe como resposta a este aspecto negativo, o esclarecimento da questão 

acima, reafirmando seu produto próprio para consumo, fator apontado como: 

 
Um conjunto particularmente importante de associações abstratas com uma 
marca corporativa é a credibilidade corporativa. Credibilidade corporativa 
refere-se a até que ponto os consumidores acreditam que uma empresa 
possa entregar produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e 
desejos do cliente. Assim, credibilidade corporativa depende de três fatores: 
1) Conhecimentos técnicos e experiência: a proporção em que uma 
empresa é vista como capaz de fabricar e vender seus produtos ou prestar 
seus serviços competentemente. 2) Confiabilidade: a proporção em que 
uma empresa é vista como honesta, confiável e sensível às necessidades 
do cliente. 3) Simpatia: a proporção em que uma empresa é vista como 
simpática, atraente, dinâmica, etc. (Keller & Machado, 2012, p. 229) 

 

Com o slogan ―Isso é ouro‖ deu-se início a associação que tem como papel: 

―explicar posições, esclarecer fatos, divulgar benefícios, informar características, 

preços (...)‖ (Lupetti, 2003 p. 117) para atrair condutores da Tocha Olímpica que 

tivessem ações que fizessem jus ao slogan da campanha como mostrado o Urso 

durante o comercial.  

5.1.3 Nissan 

O lançamento do carro modelo Kicks da Nissan do Brasil iniciou com divulgação de 

um produto ―exclusivo‖:  

(...) pesquisas anteriores identificaram as seguintes dimensões gerais de 
qualidade de produto: 1) Desempenho: nível no qual funcionam as 
características primárias do produto (por exemplo, baixo, médio, alto ou 
muito alto); 2) Características: elementos secundários de um produto que 
complementam as características primárias; 3) Qualidade de conformidade: 
grau em que o produto atende às especificações e é isento de defeitos; 4) 
Confiabilidade: consistência de desempenho ao longo do tempo e a cada 
compra; 5) Durabilidade: vida útil esperada do produto; 6) Assistência: 
facilidade de serviços e assistência técnica ao produto; 7) Estilo e design: 
aparência de qualidade. (Keller & Machado, 2003, p. 131). 

 

A Nissan utilizou de diversos canais para transparecer cada um dos requisitos 

acima, por meio do site oficial da marca. 

Durante o evento foram os protestos ocorridos em frente ao Comitê Rio 2016. Os 

sindicalistas da montadora pediam dignidade para os trabalhadores nos Estados 

Unidos. Como resposta ao caso, o coordenador regional da América Latina e Caribe 
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da IndustriALL Global Union Marino Vani: ―a Nissan respeita todos os direitos 

trabalhistas. Mas o mesmo não ocorre em outras partes do mundo. E continua: o ato 

não foi contra as Olimpíadas, mas uma cobrança para que as empresas cumpram o 

acordo que prevê responsabilidade social e respeito aos trabalhadores em toda a 

cadeia  de fornecedores do evento.‖ 18 A associação da marca ao protesto, mesmo 

que tenha sido esclarecida pelas mídias, soou como negativa, pois abordou a 

situação existente em outro país quanto a maneira de trabalhar da montadora.  

A promoção de vendas, com a pré-venda de mil unidades do carro Kicks, ofertado 

uma prévia do seu produto, com edição limitada, preços especiais e a exclusividade 

para os consumidores de ―criar expectativa e provocar sensações. As sensações 

provocadas por um evento empolgante ou recompensador também podem ser 

associadas indiretamente à marca.‖ (Kotler; Keller, 2014, p. 562).  

A propaganda ―A força do Atrevimento‖ veiculada por mídias sociais, e televisão, ao 

buscar os condutores da Tocha, dando os exemplos do Time Nissan. A veiculação 

pela televisão traz vantagens:  

Do ponto de vista do brand equity, a propaganda pela TV tem duas forças 
particularmente importantes. Primeiro, ela pode ser um meio efetivo para 
demonstrar vividamente atributos de produtos e explanar, de maneira 
persuasiva, seus benefícios ao consumidor. Segundo, a propaganda pela 
TV pode ser um meio atraente de retratar imagens de usuário e utilização 
não relacionadas com o produto, personalidade de marca e assim por 
diante. (Keller; Machado, 2012, p. 162) 

CONCLUSÃO 

A marca Brasil teve como retornou para sua imagem, apesar de já ter sediado a 

Copa do Mundo 2014, que desencadeou um ano antes, a continuidade diversos 

problemas dentre eles: político-econômicos, saúde pública, corrupção para ser o 

escolhido nas eleições de 2009, e a insegurança da viabilidade em sediar outro 

megaevento em tão pouco tempo de diferença. O reforço da segurança pública para 

manter a integridade dos estrangeiros foi sucesso, porém o legado esperado não 

ocorreu, pois com o fim dos jogos olímpicos os conflitos internos permaneceram e a 

cidade sede Rio de Janeiro envolvida em escândalos de corrupção ficou a imagem 

de país bem hospitaleiro internacionalmente, mas nacionalmente com a crise ainda 

presente na vida dos brasileiros.  
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 Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/sindicatos-internacionais-pedem-que-nissan-
cumpra-direitos-trabalhistas> acesso em 05 ago. 2017 as 19:49. 



As formas de geração de receita originárias dos megaeventos possibilitam arranjos 

publicitários para marcas ao redor do mundo com estratégias que podem ser 

globais, nacionais e regionais cada qual com um valor de investimento maior ou 

menos dependendo do tipo de associação. 

A diversificação de setores de mercado pulverizando a verba para ampliar a 

captação de receita. Foram mostrados os patrocinadores dos segmentos de serviços 

financeiros, bebidas e automobilística cada qual com a sua contribuição para que o 

evento pudesse acontecer e com um propósito em se fazer parte. 

As marcas patrocinadoras conseguiram com o megaevento construir e consolidar a 

imagem de marca já que tiveram a seu favor conceitos mundiais como: alcance, 

duração, frequencia e cobertura que foram de importante relevância para se obter os 

retornos desejados. 

Além de se utilizarem dos conceitos mundiais, pôde-se também utilizarem de 

ferramentas de marketing para atingir o público e construir a associar as marcas ao 

megaevento, que será lembrado e registrado pela história de cada uma delas. 
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