
Ocupação irregular
Nike utiliza sem permissão da prefeitura espaço público de São Paulo
com ações de "marketing de guerrilha" na campanha "Joga 10"
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Em todo o mundo, um dos
segmentos industriais que mais
se ressente da pirataria de seus
produtos é o de artigos esporti-
vos. A despeito disso, uma das
gigantes do setor, a Nike, utili-
zou como estratégia de comuni-
cação piratear a própria mídia ao
agir irregularmente na propa-
ganda de rua em São Paulo com
a campanha "Joga 10". Há cerca
de um mês a empresa ocupou
muros de terrenos baldios e até
mesmo de um cemitério para
disseminar o conceito da ação,
sem se identificar.

Essa atitude — que usa, se-
gundo seus autores, a idéia de
"marketing de guerrilha" — mis-
tura-se às pichações de todos os
tipos com frases como "Ninguém
se mata para jogar com a 2", "A
10 você não veste, você conquis-
ta" ou "Querem te derrubar o
tempo todo? Bom sinal".

Com essa prática reinciden-
te (ver box) e distinta da lingua-
gem das grafitagens, a marca —
que recentemente foi exposta ao
mundo como exploradora da
mão-de-obra infantil e de traba-
lhos forçados para fabricar seus
produtos na Ásia — ajuda a re-
forçar o índice de 90% de pro-
paganda exterior irregular exis-
tente na capital paulista, segun-
do a prefeitura.

Desde o início do ano, atra-
vés da Secretaria de Coordena-
ção das Subprefeituras de São
Paulo, um grupo de técnicos e
representantes do setor publici-
tário estuda a adoção de medi-
das que ponham um ponto final

no uso ilegal do espaço público.
O secretário municipal de

coordenação das subprefeituras,
WalterFeldman (PSDB/SP), em
seu artigo Pirataria Oficial?, es-
crito na semana passada justa-
mente sob a "inspiração" da cam-
panha da marca esportiva, quali-
fica a atitude como primitiva.
"Causa estranheza que uma em-
presa multinacional do porte da

outro meio conspurcar edificação
ou monumento urbano é identi-
ficada como crime.

O coordenador da força-tare-
fa de despoluição visual da Pre-
feitura de São Paulo, Jorge Da-
mião de Almeida, acrescenta que
uma companhia do tamanho da
Nike não tem o direito de poluir
a cidade. Seu papel, ao contrá-
rio, deveria ser de responsabili-

Nike venha se valer de métodos
primitivos, como as pichações em
áreas públicas, para divulgar sua
marca", diz Feldman no texto, ci-
tando também o artigo 65 da Lei
Federal nº 9605/98, na qual as
ações de pichar, grafitar ou por

dade social no que diz respeito
a estimular a limpeza das ruas.
"A Nike está financiando ações
piratas, e emporcalhar a cidade
é um marketing negativo ao ex-
tremo", considera, colocando
que o anunciante foi notificado
há cerca de 15 dias. Ele não sabe
quantificar as pichações espa-
lhadas pela cidade.

Júlio Albieri Neto, presiden-
te do Sindicato das Empresas de
Publicidade Exterior do Estado
de São Paulo (Sepex) é mais ca-
tegórico. Chama a ação de "um
abuso, uma safadeza". Ele pon-
dera que iniciativas desse tipo jo-
gam por terra os esforços da ca-
tegoria de evitar acusações de
propaganda de rua irregular.

CONTRADIÇÕES
A Age, responsável pela con-

ta publicitária da Nike no Brasil,
se limitou a informar que a idéia,
aplicada em toda a América La-
tina, veio da responsável inter-
nacional pela conta, a agência
Wieden + Kennedy, de Nova
York. A gerente de comunicação
da Nike do Brasil, Kátia Giano-
ne, sustenta que a ação se res-

tringia a ocupar muros e banhei-
ros de escolinhas de futebol, lo-
cais onde a NewAd, empresa de
mídia alternativa contratada
para a campanha, já teria espa-
ço cativo. Ela nega que muros da
cidade tenham sido usados sem
autorização. Sobre o do cemité-
rio pichado, em particular, a po-
sição é de que houve um "desen-
contro de informações".

Depois de ter respondido à
reportagem que o uso ilegal
dos muros pela cidade era uma
"informação nova" para ela,
Kátia reconheceu que os locais
não autorizados deverão sofrer
uma repintura. E, quando
questionada sobre o fato de
uma multinacional do porte da
Nike colaborar para a poluição
visual e a propaganda irregular
de São Paulo, a executiva se li-
mitou a dizer que não concor-

dava com essa afirmação.
Por seu lado, Michel Eber-

hardt, diretor da NewAd, ao con-
trário do cliente, afirmou que foi
a Nike quem solicitou o "teste"
da campanha em outros locais
além das escolinhas. Sem mais
explicações, Eberhardt obser-
vou que a ação "acabou não indo
muito bem e foi 
por uma decisão conjunta".

Ele é o único a reconhecer
que alguns muros foram utiliza-
dos sem autorização, embora diga
que apenas cinco ou seis tenham
sido explorados. Argumentando
que a aplicação do "anúncio" foi
terceirizada e que a empresa es-
colhida não poderia dizer o nome,
o diretor da NewAd defendeu-se
declarando que esta seria "a pri-
meira e última vez" que sua agên-
cia faria campanhas invasivas
dessa natureza.

descontinuada
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