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Resumo 

Os Jogos Olímpicos modernos ancoram-se, desde o início do século XX, na chamada 

Carta Olímpica, publicação que ressalta as regras e valores da competição. Dentre eles, 

há extensas recomendações contra a transformação do esporte em consumo. A partir dessa 

premissa, o estudo avaliou a existência de abordagens que remetem à mercantilização dos 

valores olímpicos no portal oficial dos Jogos (olympic.org), gerido pelo Comitê Olímpico 

Internacional. Apesar de pretensamente se autointitular como independente dos valores 

de mercado, fica evidente uma intensa aproximação entre grandes empresas e os Jogos 

Olímpicos, além da transformação do “selo olímpico” em produto altamente vendável. 
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Os Jogos Olímpicos modernos, que têm início em 1896, em Atenas, carregam 

consigo os valores do esporte que vão muito além da competição. O ressurgimento do 

“espírito olímpico”, por iniciativa do francês Pierre de Coubertain, ressalta diversos 

pressupostos que devem nortear a competição3.  

Representados na chamada Carta Olímpica4, atualizada regularmente, os Jogos 

apregoam, dentre outras questões, os valores educacionais, sociais e morais como 

conquistas maiores que a simples vitória esportiva.  

 

O olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e combinando em um 

todo equilibrado as qualidades do corpo, da vontade e da mente. 

Combinando o esporte com a cultura e a educação, o Olimpismo 

procura criar um modo de vida baseado na alegria do esforço, no valor 

educacional do bom exemplo, na responsabilidade social e no respeito 

pelos princípios éticos fundamentais universais. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do curso de Graduação em Jornalismo – Universidade Nove de Julho (São Paulo – SP); Professor do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Organizacional – Faculdade Cásper Líbero (São Paulo – SP); 

Doutorando em Comunicação – Universidade Metodista de São Paulo. 
3 O site oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI) disponibiliza toda a história olímpica, desde 1896 até os 

Jogos Rio 2016. Para consultar, acesse https://www.olympic.org/olympic-games. 
4 Para consultar, na íntegra, a Carta Olímpica, acesse https://www.olympic.org/olympic-studies-

centre/collections/official-publications/olympic-charters. 
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O objetivo do Olimpismo é colocar o esporte a serviço do 

desenvolvimento harmonioso da humanidade, com o objetivo de 

promover uma sociedade pacífica, preocupada com a preservação da 

dignidade humana. (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 

2016, p. 11. Trad. do autor) 
 

 Em outro momento, no artigo 50, a Carta diz respeito às questões financeiras que 

envolvem os Jogos Olímpicos, mostrando-se explicitamente contrária à realização do 

evento como forma de publicizar marcas.  

 

Exceto quando autorizado, excepcionalmente, pela Junta Executiva do 

COI, nenhuma forma de propaganda ou outra publicidade deve ser 

permitida dentro e fora dos estádios e outras áreas de competição que 

são consideradas como parte dos locais olímpicos. As instalações 

comerciais e as marcas publicitárias não devem ser permitidas nos 

estádios, locais ou outros espaços desportivos. (INTERNATIONAL 

OLYMPIC COMMITTEE, 2016, p. 91. Trad. do autor) 
 

Mais à frente, no mesmo artigo, volta-se a enfatizar: 

 
Nenhuma forma de publicidade ou propaganda, comercial ou de outra 

manifestação pode aparecer em pessoas, roupas esportivas, acessórios 

ou, de forma mais geral, em qualquer artigo de roupa ou equipamento 

usado por todos os concorrentes, funcionários da equipe, pessoal da 

equipe e todos os outros participantes. (...) Qualquer violação deste 

Estatuto Social e as orientações adotadas a seguir podem resultar na 

desqualificação da pessoa ou delegação em questão, ou retirada da 

credencial  da pessoa ou delegação em questão, sem prejuízo de novas 

medidas. (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2016, p. 91. 

Trad. do autor) 

 

 Vale ressaltar que, para os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, o Comitê Olímpico 

Internacional alterou algumas normas, a fim de justamente suavizar restrições aos 

patrocinadores.  

A principal mudança ocorreu nos artigos 40 e 50 da Carta Olímpica. A pedido das 

empresas que patrocinam os milhares de atletas e delegações, o Comitê permitiu a 

veiculação de publicidades, fora do ambiente olímpico, que utilize a imagem dos atletas. 

Anteriormente, era proibida qualquer exposição das estrelas olímpicas em propagandas, 

durante o período dos Jogos. Além disso, permitiu-se que as marcas de roupas e 

equipamentos dos fornecedores aumentassem o tamanho das logomarcas, principalmente 

nos uniformes e agasalhos.  

Mesmo contrariando os interesses de alguns dos principais patrocinadores dos 

Jogos (a Nike, por exemplo, foi a fornecedora oficial dos uniformes brasileiros no Rio), 
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o COI decidiu pela alteração, permitindo a exposição de marcas como Adidas, Puma entre 

os atletas patrocinados por estas marcas. 

 Ainda assim, todas as campanhas relacionadas aos Jogos Olímpicos são 

exclusivamente voltadas aos patrocinadores oficiais.  

Toda essa preocupação na manutenção das tradições dos Jogos é justificada pela 

busca – ao menos em seu documento formal – de fazer com que os valores olímpicos não 

sejam subjugados pela lógica de consumo. A grande pergunta que se faz, entretanto, é: 

esse princípio realmente é seguido na prática? O que se pode concluir a partir do recente 

cenário visualizado nas últimas edições olímpicas? 

 

 

A sociedade de consumo 

 

O grande problema da existência única e exclusiva dos valores olímpicos na 

execução dos Jogos é que eles conflitam com a lógica de consumo à qual o esporte está 

submetido nas últimas décadas.  

Para se ter uma ideia, em outubro de 2016, a Revista Forbes5 – uma das mais 

respeitadas publicações mundiais de economia e negócios – listou as maiores marcas 

esportivas globais. Segundo a publicação, nota-se um sucessivo crescimento dessas 

corporações em ganhos financeiros. A Nike encabeça a lista como a marca mais poderosa, 

com valor de mercado de U$ 27 bilhões e crescimento anual de quase 4%. A Adidas 

também registrou expressivo crescimento. Embora tenha um valor de mercado bem 

menor se comparado à Nike (U$7 bilhões), cresceu 12,9%.  

Todos esses índices, sem dúvida alguma, evidenciam o poderoso mercado 

esportivo, que espera nos megaeventos ter um retorno cada vez mais maior perante seus 

públicos. E é esse o ponto de contradição entre os valores calcados por Pierre de 

Coubertain e a realidade de consumo a que os Jogos estão inseridos mais de cem anos 

depois da divulgação da Carta Olímpica. 

 Para entendermos essa suavização dos princípios de Coubertain em detrimento do 

universo do consumo esportivo – ligado às grandes corporações –, é fundamental 

compreendermos o impacto que o processo de aquisição de bens tem no indivíduo.  

                                                 
5 As informações do levantamento divulgado está disponível em http://www.forbes.com.br/listas/2016/10/10-marcas-

esportivas-mais-valiosas-do-mundo/#foto10. Acesso em 5 de junho de 2017. 
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 De acordo com Baudrillard (1991, p. 16), estamos cercados pelo consumo e isso 

nos leva a guiar nossa vida por essa profusão de coisas, objetos. O autor destaca que o ato 

de consumir é tão forte que somos levados a naturalizar a prática consumista, ou seja, 

encará-la como algo intrínseco ao cotidiano.  

 

Chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a vida, em que todas 

as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o 

canal das satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em 

que o envolvimento é total, inteiramente climatizado, organizado, 

culturalizado. (BAUDRILLARD, 1991, p. 19) 

 

 Bauman (2008) irá também corroborar o pensamento de Baudrillard ao afirmar 

que o indivíduo só tem como opção consumir. Numa sociedade de consumo, se este não 

existe, não se tem vida.  

 

A ‘sociedade de consumidores’, em outras palavras, representa o tipo 

de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo 

de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as 

opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos 

preceitos da cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos 

os fins e propósitos práticos, a única escolha aprovada de maneira 

incondicional. (BAUMAN, 2008, p. 71) 

 

A partir dessa constatação, Bauman (2008, p. 71) ressalta que a cultura consumista 

torna-se a mais importante das culturas existentes na sociedade, sobrepõe-se a todas as 

outras questões inerentes no cotidiano dos indivíduos. Tudo é voltado, como objetivo 

final, ao consumo. O autor vai dizer que o próprio Estado se rende ao consumo, à 

“chantagem” das forças de mercado. (BAUMAN, 2008, p. 87) 

 Mas, por que há essa completa e absoluta rendição ao consumo? Por que as 

pessoas passam a encará-lo como algo vital? 

 Everardo Rocha (1995), quando descreve que vivemos numa sociedade do sonho, 

ressalta que existem vários níveis de consumo – característica também explorada por 

outros autores. Partindo do básico, que seriam as necessidades fisiológicas (comer, beber 

etc) e de segurança (ter uma moradia, por exemplo), aos poucos as questões de consumo 

deixam a ordem material, atendendo a uma série de necessidades de cunho psíquico. A 

lógica do consumo leva o indivíduo ao seguinte raciocínio: eu preciso me sentir estimado, 

valorizado pelo outro; eu quero me destacar perante o outro (característica que 

Baudrillard chama de questões de diferenciação); eu quero ter atendida minha 
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necessidade de autorrealização, entendida como a participação em um ambiente que me 

satisfaça socialmente. 

 Toda essa diferenciação e autorrealização realizam-se por meio da aquisição de 

objetos, uma vez que os produtos carregam um valor simbólico muito maior do que sua 

atribuição “pura”. Rocha (1995, p. 157) comenta, por exemplo, sobre os anúncios de 

relógio, que associam várias questões ao produto que não seu objeto principal: a marcação 

do tempo.  

 

A apropriação publicitária utiliza ângulos os mais diversos de um 

relógio, menos sua relação com o tempo histórico. Um relógio pode ser, 

por exemplo, tão fantástico quanto um ‘arco-íris de pulso’ ou mesmo 

virar  o ‘sonho dourado do homem’. Em relação ao tempo, ele pode ser 

um ‘investimento no tempo’, a ‘tecnologia do tempo’ ou a ‘grife do 

tempo’. (ROCHA, 1995, p. 157) 

 

 Nesse sentido, consumir é tornar-se um organismo vivo dentro de uma sociedade 

que funciona dessa maneira. Como diz Campbell (2001, p. 59), o consumidor moderno 

se caracteriza por uma insaciabilidade, num processo de aquisição incessante e 

ininterrupto.  

No entanto, para que todo esse processo se efetive, é necessário a exposição dos 

produtos, por meio de intensas campanhas de comunicação e marketing. Segundo 

Campbell (2001, p. 70), os consumidores são compelidos a necessitar de produtos como 

uma consequência de influências externas, das quais as práticas de comunicação são as 

principais delas no sentido de agregar ao produto mais do que o simples cálculo racional 

envolvido. Aliás, na disputa entre os produtos, o compromisso da comunicação está 

justamente em tornar uma marca diferente da outra.  

No âmbito do consumo esportivo, objeto de análise do presente estudo, dentre os 

locais dessa exposição, sem dúvida alguma, os Jogos Olímpicos tornam-se o principal 

foco, justamente por serem o maior evento esportivo mundial, seja em número de atletas, 

infraestrutura envolvida, ou ainda quantidade de espectadores e níveis de audiência.  

 Ainda que sob a pretensa égide dos valores olímpicos, é perceptível uma grande 

exposição das marcas nos próprios canais oficiais das Olimpíadas. Para a presente análise, 

utilizou-se como objeto de estudo o site Olympic.org, caracterizado como portal oficial 

das competições olímpicas, gerido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), e que 

contém informações de todas as edições passadas e da programação das próximas 

competições internacionais.  
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Portal Internacional dos Jogos Olímpicos 

 

A página inicial do portal é dividida em 11 menus, que fazem extensas abordagens 

sobre os Jogos Olímpicos, principais atletas, modalidades, resultados e coberturas 

jornalísticas, com vídeos, fotos e notícias. É interessante observar que, das 11 temáticas 

tidas como as principais no site, uma delas – denominada “Shop” – volta-se a questões 

comerciais, levando o internauta a uma área onde se pode adquirir diversos produtos 

olímpicos.  

 

 

Fonte: olympic.org. O último menu – da esquerda para a direita – volta-se à venda de produtos olímpicos6.  

 

 Analisando o conteúdo do menu “shop”, é possível observar uma infinidade de 

produtos à venda, divididos em oito categorias: Jogos Olímpicos (com produtos oficiais 

de todas as edições olímpicas de verão e inverno); Roupas (divididas em masculinas, 

femininas e infantis); Acessórios (também divididos por gêneros, contendo produtos 

como bolsas, mochilas e até babadores temáticos); Artigos para casa (com diversos 

utilitários, inclusive para crianças); arte e decoração (com réplicas das tochas olímpicas, 

além de pôsteres e cartões postais); broches e ímãs de todos os Jogos Olímpicos (contando 

com todos os mascotes); joias (masculinas e femininas, com detalhes relacionados às 

Olimpíadas); Jogos e quebra-cabeças.  

                                                 
6 Disponível em olympic.org. Acesso em 15 de junho de 2017. 
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 São dezenas de produtos que chamam atenção pela diversidade de objetos e de 

público-alvo a que se destina. Além disso, pode-se encontrar artigos históricos raros para 

aquisição, como mascotes e cartões de competições antigas, o que certamente chama 

atenção de um número significativo de colecionadores. 

 

 

 

 

Fonte: olympic.org. Espaço dedicado à compra de diversos de produtos relacionados a todos os Jogos 

Olímpicos de verão e inverno7.  

 

 Outro espaço do portal muito detalhado refere-se à categoria “sponsors”, no qual 

há a exposição dos 13 patrocinadores oficiais das competições olímpicas. Junto à 

descrição das empresas, existem diversas fotos e vídeos relacionando a marca à 

competição olímpica. 

 Fica evidente, na abordagem feita pelo portal, a intenção em mostrar as empresas 

como socialmente responsáveis e parcerias em projetos voltados aos Legados nos países-

sede.  

 O caso da Coca Cola é bem ilustrativo dessa construção. Descrita como a empresa 

que mantém “o mais longo relacionamento contínuo com o movimento olímpico”, há toda 

uma explicação da parceria, iniciada em 1928, nos Jogos de Amsterdã, e que atualmente 

se estende aos 204 Comitês Olímpicos nacionais espalhados mundo afora. Não há 

                                                 
7 Disponível em http://shop.olympic.org/en/product/index/list/id/435/category/en-chf-clothing. Acesso em 15 de 

junho de 2017. 
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qualquer comentário quanto a valores envolvidos no patrocínio; a intenção é mostrar a 

conquista de imagens positivas da marca a partir do apoio aos esportes e aos projetos 

sociais envolvidos. 

 Neste mesmo local, o portal disponibiliza também todos os releases de divulgação 

envolvendo a marca e sua relação com os Jogos Olímpicos.  

 

 

 

Fonte: olympic.org. Espaço destinado ao relacionamento entre a empresa Coca Cola e a marca olímpica8.  

 

Outro grande anunciante que ganha espaço destacado no site é o grupo Visa. 

Utilizando o mesmo layout da Coca Cola e das outras marcas patrocinadoras, o portal 

define Visa como o “cartão exclusivo e o sistema oficial de pagamento dos Jogos 

Olímpicos”.  

Além de dezenas e imagens e da exposição de um vídeo institucional destacando 

a história da união das duas marcas (Visa e Olímpiadas), há a disponibilização de uma 

infinidade de ações de marketing que a empresa realiza nas competições olímpicas, com 

destaque para os Jogos Rio 2016 – dada a proximidade desta competição.  

Claramente, o objetivo não é comentar sobre questões financeiras envolvidas no 

patrocínio, mas deixar claro o ganho de imagem que uma marca adquire ao escolher ser 

“parceira do programa olímpico”.  

                                                 
8 Disponível em https://www.olympic.org/sponsors/coca-cola. Acesso em 15 de junho de 2017. 
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Nos releases divulgados no portal, há um cuidado especial em mostrar a segurança 

dos pagamentos por meio dos cartões Visa, destacando que a empresa elaborou novos 

aplicativos exclusivos para as transações durante as competições olímpicas.  

Aliás, no ato de qualquer compra realizada no portal, há o incentivo em concluir 

a aquisição utilizando os cartões Visa. Inclusive, na inserção dos dados bancários, o 

próprio site comunica: “em reconhecimento ao apoio da Visa aos Jogos Olímpicos, 

preferimos o pagamento pelos cartões Visa (crédito, débito e pré-pago), mas aceitamos 

também pagamentos via Mastercard. Para mais informações sobre como obter um cartão 

Visa, visite o website www.visaeurope.com”. 

 

 

Fonte: olympic.org. Algumas das divulgações envolvendo o patrocinador Visa, no portal de divulgação dos 

Jogos Olímpicos9.  

 

 Essa mesma lógica de exposição se estende a todos os outros patrocinadores, com 

uma estratégia de focar as parcerias do ponto de vista dos valores imateriais e dos ganhos 

sociais estabelecidos. 

 

 

Considerações Finais 

 

 O que se pode verificar, a partir de uma análise atenta do portal oficial dos Jogos 

Olímpicos, gerido pelo órgão maior dos esportes – o Comitê Olímpico Internacional – é 

que a lógica de consumo se faz presente, explicitamente, no local.  

                                                 
9 Disponível em https://www.olympic.org/sponsors/visa. Acesso em 15 de junho de 2017. 
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 Especialmente dois dos espaços existentes trazem um apelo direto às questões 

mercadológicas. Primeiramente, pode-se destacar o menu “shop”, que tem como grande 

– e único – objetivo a mercantilização dos produtos olímpicos, como mascotes, cartões, 

troféus, mochilas, agasalhos, medalhas, dentre outros materiais. Essa exposição – feita 

com apoio do patrocinador Visa – certamente não atende às exigências clássicas de Pierre 

de Coubertain, no sentido de dirimir qualquer iniciativa que transforme os Jogos 

Olímpicos em negócios. Pelo contrário, fica evidente uma tentativa em atrair um tipo de 

público cada vez mais diversificado, seja em relação a gênero, idade ou ainda poder 

aquisitivo.  

 Ou seja, o menu de compras do website segue perfeitamente as mesmas estratégias 

de venda e consumo de uma loja de artigos para casa ou materiais esportivos: apostar em 

produtos de qualidade, com selo de uma marca conceituada (no caso, os Jogos Olímpicos) 

e o oferecimento de produtos exclusivos. Percebe-se também uma tentativa marcante no 

sentido de apostar em produtos vintage, que chame atenção do consumidor pelo seu 

aspecto de apreço ao passado (algo muito em voga no mercado nacional e mundial). 

 Para finalizar, outro ponto abordado na análise diz respeito ao cuidadoso 

tratamento dado aos patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos, com amplas coberturas 

em imagens, vídeos e textos. Embora não seja destacado diretamente nenhum dado 

financeiro-mercadológico da relação entre as empresas e as competições, a estratégia do 

portal é valorizar as marcas que optam pelo patrocínio, mostrando os benefícios que elas 

ganham em termos de imagem, reputação e reconhecimento com preocupações sociais, 

que vão além de mero interesse esportivo.  

 A intenção da presente análise não é, em nenhum momento, descaracterizar os 

valores sociais existentes nas competições olímpicas. Tampouco procura-se anular 

qualquer mérito de Pierre de Coubertain (e do próprio Comitê Olímpico Internacional) 

em preservar a tradição e a história dos Jogos Olímpicos. O que se evidenciou é a 

impossibilidade das sedes olímpicas colocarem-se numa “redoma anti-consumo”, ficando 

à margem de um mundo permeado – e formado – a partir das práticas mercantilistas. Beira 

a ingenuidade acreditar que as grandes corporações não utilizariam os Jogos Olímpicos, 

evento que reúne mais de 200 países e envolve milhões de pessoas em audiência, como 

plataformas favoritas para a exposição das marcas. E beira igualmente a ingenuidade 

achar que o Comitê Olímpico Internacional passaria incólume a esses “ataques” do 

mercado esportivo global. 
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 Além disso, considerando o intenso crescimento desse mercado, é de se esperar 

que as próximas competições olímpicas abrandem ainda mais as regras existentes nas 

Cartas Olímpicas. Para os Jogos de Tóquio, em 2020, será interessante analisar mudanças 

nesse sentido, numa caminhada que – sem dúvida alguma – coloca as Olimpíadas num 

patamar de consumo cada vez mais evidente.   
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