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Resumo 

 

As Olímpiadas são uma cerimônia televisiva internacionalmente estabelecida na 

sociedade que interrompe o cotidiano das pessoas (DAYAN; KATZ, 1994).  Essa 

celebração televisiva contemporânea reúne um expressivo número de pessoas em torno 

do evento devido a um prévio anúncio e a publicitação realizada pelas emissoras de TV. 

O objetivo desta pesquisa é, portanto, comparar como quatro emissoras de radiodifusão 

de diferentes países anunciaram as Olímpiadas do Rio 2016. O anúncio elaborado por 

emissoras televisivas comerciais (NBC e Globo) utilizaram-se de elementos 

nacionalistas para atrair e encantar os seus telespectadores para as transmissões dos 

Jogos, enquanto as emissoras públicas (BBC e NHK) optaram por compor seu discurso 

fundamentado nos princípios do Olimpismo. 
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 3,2 bilhões de pessoas4 acompanharam os Jogos Olímpicos do Rio 2016 por meio de 

584 canais de TV5 em 16 dias de evento. Olympic Broadcast Services (OBS)6 gerou 

para as redes de radiodifusão mundiais 113.455 horas de cobertura televisiva. Essas 

imagens e áudios fornecidos pela OBS receberam elementos como locução local, 

imagens extras, entrevistas que proporcionaram uma personalização da transmissão 

feito pelas emissoras nacionais oficiais do evento, já que, em cada cultura, o significado 

dado ao esporte reafirma os seus valores e estilo de vida. Nos EUA, a emissora de TV, 

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

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM-

UFF), E-mail: tatianazuardi@globo.com 

 
3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM-UFF), 

E-mail: marcos-roxo@uol.com.br 

 
4 Relatório de audiência e radiodifusão global - Disponível em: 

<https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/166292/global-broadcast-and-audience-report-olympic-games-

rio-2016-international-olympic-committee >. Acesso em: 08 jul. 2017. 

 
5 IOC Rio 2016 Marketing Report - Disponível em: <http://touchline.digipage.net/iocmarketing/reportrio2016/>. 

Acesso em: 08 jul. 2017. 

 
6 Missão da OBS - Disponível em: <https://www.obs.tv/fact_file.php?q=a1>. Acesso em: 08 jul. 2017. 
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NBC, atingiu a média de 24,49 milhões de espectadores por sua cobertura em tempo 

real ao vivo, o que representa 78% das casas com TV. Já na Europa, o maior público foi 

no Reino Unido, refletindo o sucesso da equipe olímpica britânica nos Jogos do Rio, 

com a BBC atraindo de 45,24 milhões de espectadores, uma audiência de TV recorde 

para os Jogos não realizados no Reino Unido. No Brasil, nove dos 10 brasileiros com 

televisão viram pelo menos alguma cobertura dos Jogos Olímpicos, principalmente em 

virtude do grupo Globo conduzir a maior operação de transmissão do país. Houve um 

enorme interesse nesses Jogos por parte da população japonesa, que receberá a próxima 

edição dos Jogos Olímpicos em 2020 de modo que os espectadores do Japão assistiram 

mais a cobertura do Rio 2016 do que a de Londres 2012. Portanto, essa pesquisa 

objetiva comparar como as emissoras de TV anunciaram os Jogos Olímpicos de 2016 

em seus países? Quais as estratégias comunicacionais foram utilizadas para atrair o 

público?    

 

JOGOS OLÍMPICOS NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA 

 

Desde os primórdios da existência humana, a prática de atividade física e 

exercício físico fazem parte da sociedade já que a manifestação atlética “tem raízes 

profundas e reflete originariamente uma ação que se propõe a reproduzir a realidade 

externa reduzindo, porém, suas dimensões e também a força autônoma de maneira a 

obter o controle e o prazer” (GRIFI, 1989, p. 11). Desta forma, “essas atividades 

envolveram a realização de eventos que tiveram importante significado simbólica ou 

real nas suas vidas cotidianas, e, mesmo que tenham assumido a forma de jogos 

organizados, eles foram inseparáveis de rituais sagrados e cerimonias7” (COAKLEY, 

2004, p. 64). 

Um desses eventos foi as Festas Olímpicas (780 a.C.) originadas na antiga 

Grécia, se extinguiu por volta de 426 d.C. com a destruição do “Altis” de Olímpia por 

Teodósio II. Esse evento foi retomado na Era Moderna por Pierre de Courbertin na 

                                                 
7 Tradução livre de: “These activities involved acting out events that had important symbolic or real meaning in their 

everyday lives, and, even though they may have taken the form of organized games, they were inseparable from 

sacred rituals and ceremonies.” (COAKLEY, 2004, p. 64). 
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Europa sob o nome de Jogos Olímpicos e embasados nos mesmos valores gregos da 

antiguidade, recebendo a denominação de princípios fundamentais do Olimpismo8.  

Para os gregos, a prática gímnica visando às competições buscava um corpo 

harmonioso por meio da educação física, que não era exclusivamente uma preparação 

técnica, pois se preocupava em dar uma formação ética e moral. “Uma constante e 

escrupulosa prática gímnica e esportiva, devia visar à formação tanto do caráter como 

do corpo do jovem” (GRIFI, 1989, p. 11), culminando, assim, no ideal do kalokagathia, 

que significa ser bonito e bom, ou então beleza e virtude, um equilíbrio harmônico entre 

físico e espirito, ou seja, a personalidade ideal. 

Apesar do resgate dos ideais gregos pelos jogos modernos, não foi possível 

recuperar os proposto idealizados pela Teoria de Kalokagathia, uma vez que, segundo 

Coakley (2004), os jogos (manifestações atléticas) articulam-se com as estruturas 

sociais, relações sociais, sistema de crenças da sociedade em que existe, e, 

continuamente, recriam-se e reafirmam-se suas práticas culturais dominantes, de modo 

que, ao longo da história, a cultura do exercício físico modifica-se no tempo e espaço. 

Esse ideal foi descrito e fixado pela Carta Olímpica. Esse documento foi revisto 

pelos organizadores em 2015 e é ele que garante ao evento um caráter singular, 

diferenciando de outros eventos internacionais. O documento surgiu em 1894 para 

organizar o esporte, de alto rendimento, em torno de um estrito alinhamento entre o 

significado e o propósito do esporte de forma ética e universal, preconizando as 

seguintes normas:  

O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina de forma 

equilibrada as qualidades do corpo, da vontade e da mente. Aliando o 

desporto à cultura e educação, o Olimpismo procura ser criador de um estilo 

de vida fundado no prazer do esforço, no valor educativo do bom exemplo, 

na responsabilidade social e no respeito pelos princípios éticos fundamentais 

universais. (Carta Olímpica, 2011, p.25) 

 

O objetivo do Olimpismo é o de colocar o desporto ao serviço do 

desenvolvimento harmonioso da pessoa humana em vista de promover uma 

sociedade pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana. 

(Carta Olímpica, 2011, p.25) 

  

A prática do desporto é um direito do homem. Todo e qualquer indivíduo 

deve ter a possibilidade de praticar desporto, sem qualquer forma de 

discriminação e de acordo com o espírito Olímpico, que requer entendimento 

                                                 
8 Carta Olímpica - Disponível em: 

<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Acesso 

em: 08 jul. 2017. 
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mútuo, com espírito de amizade, solidariedade e fairplay. (Carta Olímpica, 

2011, p.25) 

 
 

  A concepção de Olimpismo pretendia, inicialmente, ir além das questões 

individuais, ela visa obter, por meio do esporte internacional, a paz e a amizade entre as 

nações em um processo político global. No entanto, ao invés do objetivo desejado por 

Pierre de Coubertin, as nações passaram a utilizar os eventos esportivos mundiais, 

especialmente os Jogos Olímpicos, para promover a sua política, economia, militarismo 

e cultura, ou seja, a promoção do sentimento ou ideologia nacionalista por meio do 

esporte (CHO, 2009). 

 Durante o século passado, as questões nacionalistas estiveram acentuadamente 

presentes durante o período da Guerra Fria em que os países capitalistas e socialistas 

disputavam a contagem de medalha, principalmente a de ouro, a fim de demostrarem 

sua superioridade nacional por meio do esporte. Na verdade, as Olimpíadas eram 

apresentadas, muitas vezes, como extensões da chamada política de superpotência9. 

  Com o fim da Guerra fria e a emergência dos mercados globais, os líderes 

nacionais passaram a disputar junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI)10 a 

possibilidade de tornarem seu país o anfitrião dos Jogos, pois se trata de uma especial 

oportunidade para gerar reconhecimento internacional, exibir o poder e recurso 

nacionais ao um público global, além de atrair investimentos para economia11 

(HOUSEL, 2007). 

 Em virtude dessas crescentes entre os países, o COI criou, em 2001, a OBS 

empresa destinada a produzir e transmitir as imagens e sons dos eventos Olímpicos a 

fim de impedir possíveis interferências nacionalistas na transmissão esportiva dos 

Jogos. Segundo Micheal Real apud Coakley (2004), o atual método de venda de direitos 

de transmissão de mídia tende a subverter os ideais das Olimpíadas. As empresas de 

televisão têm o direito de tirar as imagens de vídeo que desejam das Olimpíadas e 

combiná-las com seus próprios comentários para o público em seus países. Assim, em 

vez de reunir o mundo em torno de uma única experiência, a cobertura apresenta 

                                                 
9 Tradução livre de: “In fact, the Olympics often were presented as extensions of so-called superpower politics.” 

(COAKLEY, 2004, p. 455). 

 
10 COI – Comitê Olímpico Internacional 

 
11 Tradução livre de: “hosting the Olympics is a special opportunity to generate international recognition, display 

national power and resources to a global audience, and invite investments into their economies.” (COAKLEY, 2004, 

p. 456). 
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versões fortemente nacionalizadas e comercializadas dos Jogos Olímpicos12. 

(HAYASHI et. al., 2015). 

 

O PAPEL DA CERIMÔNIA MIDIÁTICA  

 

 Com o avanço rápido da tecnologia, houve uma mudança na experiência 

esportiva dos espectadores que passou a ser mediada pelos meios de comunicação de 

massa, rádio e televisão. E, principalmente, a televisão via satélite possibilitou 

transportar a “realidade” de locais remotos, compartilhando-a com um espetador e o 

mundo, simultaneamente, uma mesma experiência em tempo real. Essa reunião da 

atenção das pessoas em torno de um evento internacional atrai grandes multidões e 

celebra não apenas da unidade, mas do pluralismo da sociedade (DAYAN; KATZ, 

1994). 

 Todos esses recursos oferecidos pela televisão para cobrir os Jogos Olímpicos, 

tornam o evento em uma cerimônia televisiva que emprega seu potencial exclusivo da 

mídia eletrônica para comandar, universal e simultaneamente, atenção de contar uma 

história primordial sobre assuntos atuais13. O efeito desta cerimonia na sociedade é, 

segundo Dayan e Katz (1994), interromper o cotidiano das pessoas, deixando a TV 

guia-las por uma série de anúncios e prelúdios especiais que transformam a vida diária 

em algo especial14. 

 Essa interrupção acontece com uma periodicidade fixa de 4 anos que permite as 

redes de radiodifusão nacionais se prepararem para evento, já que não cabe a eles 

organiza-los. As emissoras com a proximidade do evento passam a anuncia-lo e 

publicizá-lo, guiando o público com relação ao cronograma, horário e símbolos do 

evento por meio da divulgação de comerciais dentro da sua grade televisiva15, gerando 

um enquadramento ritualizado. 

                                                 
12 Tradução livre de: “a professor of communication who has studied the Olympics as a media spectacle, the current 

method of selling media broadcasting rights tends to subvert Olympics ideals. Television companies bay the rights to 

take the video images they want from the Olympics and combine them with their own commentaries for audiences in 

their countries. Thus, instead of bringing the world together around a single experience, the coverage presents heavily 

nationalized and commercialized versions of the Olympic Games.” (COAKLEY, 2004, p. 458). 
 
13 Tradução livre de: “employs the unique potential of the electronic media to command attention universally and 

simultaneously in order to tell a primordial story about current affairs.” (DAYAN; KATZ, 1994, p.1). 
 
14 Tradução livre de: “we are guided by a series of special announcements and preludes that transform daily life into 

something special.” (DAYAN; KATZ, 1994, p.5). 
 
15 Segundo a ideia de fluxo televisivo proposto por Willians (2011), a experiência do telespectador convida-o a 

assistir determinado conteúdo, designado como especial pela a emissora, de modo que após seu término, o 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

 De turistas casuais, cansados, orientados para o consumo, as pessoas são 

transformadas em expectantes testemunhas de um evento histórico. Assim, a televisão 

gradualmente afasta-se dos papéis cotidianos alterando a sua programação e deslocando 

os espectadores da sua rotina. Esse chamado é considerado por Dayan e Katz (1994) um 

rito de passagem em que se conduz a entrada da audiência em um período limiar até o 

inicio da cerimonia televisiva. 

 É importante destacar que nesses comerciais elaborados pelas emissoras de TV 

nacionais e destinados a avisar o público do evento está implícito uma promessa (JOST, 

2004) que pretende não apenas o convidar o telespectador, mas que ele torne a sua 

participação ativa por meio da audiência. 

 Além disso, na elaboração desses comerciais, há uma luta sobre a representação 

do evento para os organizadores (COI) e o radiodifusores (emissoras de TV nacionais). 

Os membros do Comitê Olímpico Internacional preferem representar os jogos como 

parte de uma tradição ininterrupta que decorre da Grécia clássica, comemorando 

conquistas individuais, mentes saudáveis em corpos saudáveis, a tentativa de realizar 

mais do que se espera que os seres humanos realizem16. Porém, muitas vezes, não são 

esses pressupostos que as emissoras de TV nacionais procuram destacar ao anunciar os 

Jogos para seu público.  

 O objetivo desta pesquisa é, portanto, comparar como as diferentes emissoras de 

televisão mundiais anunciaram e publicitaram as Olímpiadas do Rio 2016 para seu 

público em quatro diferentes países: EUA e Grã-Bretanha, devido à contagem de 

medalha no final dos jogos Rio 2016 e Brasil e Japão, por serem o atual e próximo 

anfitrião dos Jogos, respectivamente. 

   

MÉTODO  

 

Essa pesquisa realizou uma análise qualitativa do conteúdo sob uma perspectiva 

comunicacional (CASETI; CHIO, 1999), considerando os elementos simbólicos 

presentes e sua organização nos comercias de quatro emissoras televisivas oficiais dos 

Jogos (NBC, BBC, Globo e NHK) de 4 diferentes países (EUA, Grã-Bretanha, Brasil e 

                                                                                                                                               
telespectador permaneça assistindo os programas seguintes e, assim, renove o desejo de emoções ao continuar 

assistindo o canal. 
16 Tradução livre de: Members of the International Olympics Committee are said to wish to represent the games as 

part of an unbroken tradition that stems from classical Greece, celebrating individual achievement, healthy minds in 

healthy bodies, the striving to accomplish more than humans can be expected to accomplish. (DAYAN; KATZ, 1994, 

p.67). 
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Japão). Os EUA e a Grã-Bretanha foram selecionados por ocuparam as duas primeiras 

posições no quadro de medalhas das Olímpiadas de 2016. O Brasil e o Japão foram 

escolhidos por serem, respectivamente, o anfitrião dos Jogos de 2016 e o próximo país-

sede. Além disso, esses países estão localizados em diferentes partes do mundo, 

possuem diferentes culturas e sistemas de televisão (tabela 01). 

Os comerciais foram descritos de forma identificar se os elementos simbólicos 

em que se apoiam as construções textuais estavam vinculados aos princípios 

fundamentais do Olimpismo proposto pela Carta Olímpica e/ou a identidade nacional do 

país da emissora de TV. 

 

Tabela 01 – Informações gerais sobre as emissoras de TV da amostra pesquisada 

Emissora País Continente Sistema de televisão 

NBC Estados Unidos América do Norte Comercial 

BBC Grã-Bretanha Europa Serviço Público 

Globo Brasil América do Sul Comercial 

NHK Japão Ásia Serviço Público 

  

 

RESULTADO 

 

As emissoras estudadas produziram seus comerciais para anunciar os Jogos 

Olímpicos do Rio 2016 com uma duração média de 2 minutos e 36 segundos, sendo que 

o maior foi o da emissora japonesa NHK (3 minutos) e o menor da emissora inglesa 

BBC (1 minuto e 30 segundos).  

 A NBC Universal, emissora de TV norte-americana, elaborou seu comercial17 

com duração de 2 minutos e 36 segundos, a partir de um formato de documentário no 

qual 19 atletas norte-americanos de alto rendimento (8 crianças, 4 adolescentes e 7 

adultos), de diferentes sexos (10 feminino e 9 masculino), raças (11 brancos, 6 negros e 

2 orientais) e esportes (6 ginástica artística, 7 natação e 6 atletismo) relatam suas 

inspirações para chegar nas Olímpiadas18. O comercial inicia com imagens das luzes de 

                                                 
17 Comercial da NBC. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IFnH6MO-bts>. Acesso em: 08 jul. 

2017. 

 
18 Mensagem escrita presente no comercial, “inspired by greatness” 
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um centro de treinamento norte-americano de ginástica artística sendo acesas. Em 

seguida, as imagens passam a mostrar as ações de um garoto negro e pobre de Detroit19 

que se se prepara para sua rotina de treinamento, sobre essas construção imagética o 

atleta declara que cair é seu elemento favorito na prática da ginástica artística e explica 

o motivo. Neste momento, as imagens de medalhas de seletivas norte-americanas são 

mostradas. O documentário segue expondo os pensamentos emocionais em busca do 

alto desempenho dos vários atletas, intercalando crianças com adolescentes até chegar 

aos atletas de elite (Michael Phelps, Ryan Lochte, Kate Ledecky). Neste momento, o 

vídeo passa a intercalar as vozes dos atletas do futuro e do presente, mostrando que o 

desejo de chegar as Olímpiadas, representar o país e ganhar medalhas são os mesmos, 

independentemente da idade, da modalidade e do atleta. O comercial termina mostrando 

as luzes do centro esportivo sendo apagadas e em seguida, exibe a imagem do estádio 

do Maracanã (local da abertura dos Jogos no Rio), enquanto a voz em “off” narra que 

não importa da onde você é, o que importa é a onde você está indo. 

 A BBC, emissora inglesa, produziu uma animação 3D como comercial20 

anunciador da competição em que a ambientação é uma floresta. Oito animais da fauna 

brasileira (onça-preta, onça pintada, jacaré, bicho preguiça, tamanduá, orangotango, tatu 

e raposa) são animados com comportamentos humanos ligados a gestualidade 

característica de cinco modalidades esportivas (atletismo – corrida de velocidade, 

lançamento de peso, salto em altura; saltos ornamentais – sincronizados em dupla; 

ginástica artística – barra fixa; levantamento de peso; vôlei de praia). Durante o nascer 

do dia, início do ciclo olímpico, os animais apresentam comportamentos próprios que 

vão se transmutando pra o comportamento humano especifico de uma modalidade com 

o avanço do sol, tempo de preparação. As onças ajeitam-se para correr, a preguiça 

balança-se no cipó, os jacarés em posição invertida sincronizam-se para saltar na 

cachoeira, os orangotangos combinam a jogada antes do saque no vôlei. Com aviso dos 

céus (trovão de Zeus), os treinos iniciam-se. No término das ações esportivas, no cair da 

noite, os animais metamorfoseiam em seres humanos de diversos biótipos, raças e sexo 

para observar as luzes emitida pelo estádio do Maracanã do alto de um dos morros do 

                                                 
19 Atleta do The Wendy Hilliard Foundation - Disponível em: <http://www.wendyhilliard.org/about-us/>. Acesso em: 

08 jul. 2017. 

 
20 Comercial da BBC. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CKcEySuuUuE>. Acesso em: 08 jul. 

2017. 
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Rio de Janeiro. Os jogos chegaram, os atletas estão prontos e a civilização aguarda para 

assistir o maior espetáculo da Terra, as Olímpiadas de 2016.  

 A Globo, emissora brasileira, compôs um videoclipe como seu comercial21 a 

partir do mote “Somos todos olímpicos”. A música foi construída, segundo a 

emissora22, fundamentada em quatro pilares do espírito olímpico: inspiração, educação, 

admiração e transformação. Desta forma, a construção imagética do videoclipe fica 

diretamente vinculada à letra da música. O videoclipe inicia com imagens gerais do Rio 

de Janeiro amanhecendo e planos detalhes dos atletas se preparando para competir. 

Quando a letra da música inicia, surge com seu refrão “você vai ver”, as imagens 

passam, neste momento, a apresentar a cidade do Rio e os atletas se preparando para as 

Olimpíadas. Na sequência, as imagens equiparam pessoas comum realizando atividades 

físicas e de lazer com atletas de alto rendimento competindo. No encadeamento da 

música em que os atletas transformam-se em super-heróis, as imagens passam a mostrar 

atletas paraolímpicos disputando provas, adolescentes nos jogos escolares realizando os 

mesmos movimentos de atletas brasileiros em provas olímpicas. E assim, ao completar 

as metas pretendidas, todos alcançam a glória que inspirará e motivará a todos. São 

mostrados atletas brasileiros do passado e presente de esportes individuais e coletivos, 

de diferentes sexos e biotipos que obtiveram grandes feitos para o país (Maurren Maggi, 

Daniel Dias, Hortência, Alan Cardoso, Arthur Zanetti, Cesar Cielo, Terezinha 

Guilhermina, Vanderlei Cordeiro, equipe de vôlei feminina e masculina, Sarah 

Menezes, Ana Marcela) competindo e comemorando suas conquista com as medalhas 

olímpicas, bem como atletas internacionais que obtiveram feitos históricos (Usain Bolt, 

Gabrielle Andersen, Roger Federer, Michael Phelps). 

 A NHK, emissora japonesa, criou um videoclipe pra seu comercial23 em que a 

música tema das Olimpíadas foi interpretada por uma das mais populares cantoras pop 

do Japão, Namie Amuro. A letra da música Hero24 fala dos desafios que uma pessoa 

precisa superar para se tornar um herói. Durante a trajetória do herói, são necessárias 

                                                 
21 Comercial da Globo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u-UHN4qUtvI>. Acesso em: 08 jul. 

2017. 
 
22 Projeto Jogos Olímpicos Rio 2016 na Globo. Disponível em: 

<http://negocios8.redeglobo.com.br/BIP/Lists/BIP%20PDF%20Instance/BIP_609.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2017. 
 
23 Comercial da NHK. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YJt7KRmv2bQ>. Acesso em: 08 jul. 

2017. 
 
24 Tradução da Letra da música Hero. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/namie-amuro/hero/traducao.html>. 

Acesso em: 09 jul. 2017. 
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pessoas queridas e/ou da nação que o apoie. No início da música, a cantora surge 

caminha em uma passarela dourada, imersa em um cenário dourado e futurista. No 

ponto de virada do ritmo, quando a letra da música passa a transmitir conselhos, uma 

nuvem de pombas douradas voa adiantando-se em relação à cantora. Em busca de 

chegar ao seu destino, a cantora apressa-se pela passarela. O cenário muda e a cantora 

passa por dentro de uma abóbada de cruzeta dourada em pilares sugerem tochas 

olímpicas. A música termina quando a cantora chega à frente de um altar dourado em 

que no seu centro possui uma estrutura que insinua uma pira Olímpica. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Tanto as emissoras de TV públicas (BBC e NHK) quanto as comerciais (NBC e 

Globo) utilizaram os espaços entre os seus programas para divulgarem a transmissão 

dos Jogos Olímpicos para o seu público. Esses comerciais apresentaram uma duração 

média cinco vezes maior do que apresentada pela média dos anúncios das emissoras 

comerciais, que é de 30 segundos. Isso mostra que essas emissoras dispuseram de 

grande espaço temporal na TV para produzir uma mensagem a fim de criar uma 

identificação do evento com seu espectador e convencê-lo a assistir as Olímpiadas.  

 A NBC propôs uma narrativa documentária articulando diversas histórias 

pessoais a respeito do que inspira um atleta de alto rendimento a praticar um esporte. A 

exposição dessas opiniões são fragmentadas, partindo de pontos individuais até chegar 

nos pontos gerais, e intercaladas, indo dos iniciantes aos profissionais de modo a 

misturar as diversas raças, sexo e idade que formam a população americana. Esse 

arranjo é constituído para formar um consenso coletivo de querer estar nas Olímpiadas, 

representar o país e ganhar uma medalha.  

Apenas três modalidades aparecem no comercial (natação, ginastica artística e 

atletismo – corrida), essas seleção dos produtores está ligada ao amplo interesse da 

população norte-americana nesses esportes. Segundo Billings e Brown (2015), eles são 

transmitidos no canal principal pela televisão direto e “ao vivo”, enquanto os menos 

populares ou de nicho são direcionais as outras plataformas ou canais secundários. 

Essas decisões estão baseadas no comportamento empírico dos telespectadores norte-

americanos, uma vez que, nas Olímpiadas do Rio, a transmissão televisiva da final dos 
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200 metros borboleta para homens vencida por Michael Phelps obteve a maior 

audiência entre os americanos, 42,55 milhões25. 

O comercial destaca apenas os atletas e a estrutura esportiva norte-americana a 

fim de ressaltar a identidade nacional para o público uma vez que, segundo Coakley 

(2004), desde 1920, o significado de esporte nos EUA passa pelo domínio da identidade 

nacional, em que esporte e atleta estão associados ao estilo de vida norte-americano 

(Americanness). 

A coerência entre a proposta do comercial e os elementos simbólicos 

selecionados pela NBC produz uma mensagem clara da ênfase nacionalista e comercial 

que a emissora norte-americana dará a transmissão do evento, em detrimento ao ideal 

Olímpico. 

Dado a política de imparcialidade26 que fundamenta a emissora britânica, a BBC 

propôs uma animação baseada na figura de animais da fauna brasileira, país-sede do 

evento. Essa construção possibilita a emissora abordar temas contraditórios que 

envolvem as Olímpiadas de modo a respeitar, preservar e celebrar as questões 

universais do esporte expressas na Carta Olímpica. 

Um desses campos são as tensões envolvendo as questões de gênero e étnicas 

presentes nos Jogos que foi aborda pela emissora, notavelmente, ao retratar diversos 

personagens animados, uma espécie para cada tipo de modalidade, sem uma 

identificação de gênero durante a narrativa do comercial. No final, quando há uma 

metamorfose dos animais em seres humanos, destaca-se a diversidade de biótipos, 

gênero e culturas, em harmonia, aguardando o início da competição. 

A construção narrativa foca na performance particular de cada animal na 

execução do movimento esportivo sem destacar o vencedor, esteja ela presente em 

modalidades coletivas e individuais. Isso faz com que o comercial fale do ponto de vista 

referente à esportividade ao invés da exacerbada importância da vitória. Tópicos como o 

nacionalismo da Grã-Bretanha, presença das celebridades e personalidades esportivas e 

a comercialização do esporte não são manifestados como itens devam ser ressaltados, 

pois interfeririam na imparcialidade da emissora e, segundo Whannel (2002) e Coakley 

                                                 
25 IOC Rio 2016 Marketing Report - Disponível em: <http://touchline.digipage.net/iocmarketing/reportrio2016/>. 

Acesso em: 08 jul. 2017. 
 
26 Missão e valores da BBC. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/mission_and_values>. Acesso em: 13 jul. 2017. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

(2004), são esses temas que deturpam o fair play e a esportividade, o trabalho em 

equipe, a cooperação e o auto sacrifício presentes no esporte. 

A eliminação do dilema comercial e nacionalista no esporte só é possível porque 

a BBC é uma emissora pública paga pela audiência e independente da intenção 

governamental, o que possibilita a BBC concentrar-se nas raízes esportivas e na tradição 

para atrair e convidar seu público a acompanhar o evento. 

A Globo forja um videoclipe em que propõem um mosaico de imagens 

conduzido por um jingles27 na expectativa de promover sua cobertura televisiva dos 

Jogos, uma vez que as emissoras abertas Bandeirantes e Record também cobririam o 

evento.  

A letra da música é fática de modo que, constantemente, ela testa o canal por 

meio do refrão “você vai ver”, entremeado por versos que apresentam o caminho que 

um atleta deve percorrer para alcançar a conquista, ou seja, a trajetória do herói, que na 

cultura brasileira tem uma identificação na figura do atleta de alto rendimento, bem 

sucedido.  

A construção narrativa imagética em forma de mosaico, segundo Figueiredo 

(2005) constrói “uma mensagem sem constar história, apenas alinhavando imagens 

bonitas” (FIGUEIREDO, 2005, p. 121), neste caso com o jingle. As imagens cernes do 

comercial que estão ligadas ao esporte de alto rendimento tentam conquistar o público 

pela emoção, comovendo com atletas paraolímpicos disputando provas, recordando 

momentos gloriosos dos atletas brasileiros e enaltecendo atletas que foram referencias 

mundiais pelos seus feitos; e aflorar um sentimento na nacionalista na audiência. 

Essas imagens são miscigenadas com outras que mostram movimentos vistos no 

cotidiano das pessoas como lazer e que por estarem relacionadas às atividades físicas 

foram selecionadas. Porém, as ideias e conceitos que transmitem não se interligam com 

a proposta dos pilares do espirito olímpico e com esporte de alto rendimento.  Esse fato 

produz um ruído na clareza da mensagem devido ao desalinhamento dos significados do 

que é esporte, principalmente de alto rendimento, com os propósitos do olimpismo.  

  A NHK projeta seu anúncio publicitário destinado à apresentação das 

Olímpiadas sobre uma música pop em que a letra possui uma temática de apoio e 

superação em busca de conquistar a glória. Ela se encaixa, notadamente, com o ideal 

                                                 
27 Definição de jingles – “são peças musicais cantadas compostas especialmente para marca anunciante. Sua melodia 

costuma ser simples e cativantes, fácil de ser repetida e cantarolada pelo ouvinte.” (FIGUEIREDO, 2005, p. 111). 
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olímpico de uma filosofia de vida equilibrada baseada no esforço, no valor educativo, 

na responsabilidade social e no respeito aos princípios éticos. 

 O cenário de uma cidade dourada que faz alusão ao Olimpo, permite que a 

artista cante a superação do ser humano na trajetória até se tornar herói e conquistar o 

Olimpo de modo que a emissora o acompanhara com uma cobertura televisiva ética dos 

jogos.   

 Semelhante a BBC, a NHK é uma emissora televisiva publica que opta anunciar 

as Olímpiadas a partir dos princípios fundamentais do evento descritos na Carta 

Olímpica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os anúncios produzido pelas emissoras de televisão estudas nesta pesquisa estão 

associados diretamente as suas proposta políticas como emissoras. A política 

mercadológica das emissoras comerciais objetiva atrair um grande público para a 

transmissão dos Jogos, uma vez que, quanto maior for a audiência registrada por essas 

emissoras (NBC e Globo), a maior será a receita publicitária captada, para isso se utiliza 

de anúncios com apelos nacionalistas, que enfatizam apenas valores e identidades que 

ressoam com a audiência nacional.  

 Por outro lado, a política de serviço público e/ou educação das emissoras de 

televisão públicas (BBC e NHK) fazem com que o anúncio noticiando a chegada dos 

Jogos alicercem-se e retomem os princípios fundamentas do olimpismo, esquecido e 

deturpado pela política de mercado.  

 Além disso, os anúncios apresentaram diferentes estratégias comunicacionais, 

pois cada emissora optou por um formato de anúncio mais adequado a seus propósitos. 

A NBC mostra por meio de uma estrutura de documentário que as histórias de atletas de 

alto rendimento se igualam inclusive ao interesse da audiência americana, “chegar as 

Olímpiadas, representar o país e ganhar uma medallha”. A BBC constrói seu anúncio 

utilizando uma animação, que permite controle sob todos os elementos símbolos 

inseridos, criando uma mensagem precisa, clara e ética devido a grande heterogeneidade 

do seu público. A Globo propôs um mosaico de imagens baseado em um jingles que 

busca por meio das imagens de belas imagens produzir um apelo emocional, porém o 

desalinhamento entre os significados das imagens não consegui transmitir a mensagem 
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proposta pela emissora. E a NHK usa a popularidade de uma estrela pop cantando a 

superação do ser humano em um videoclipe para convidar a sua audiência. 
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