
PATROCINADORES
Preocupados com
marcas que querem
aparecer a qualquer
custo, organizadores
de eventos esportivos
preparam-se para
combater o marketing
de emboscada
Felipe Pugliesi Jr.

A
POUCOS MESES DO INÍCIO DA CO-
pa do Mundo de Futebol da Ale-
manha, já esquentou a disputa
entre as marcas patrocinadoras

do evento e seus concorrentes, No início
de fevereiro, a Fifa conseguiu barrar na
Justiça israelense uma promoção do Bur-
ger King local. A rede de fast food preten-
dia premiar os participantes do concurso
com viagens e ingressos para os jogos da
Copa. A iniciativa foi suspensa sob a ale-
gação de que apenas patrocinadores ofi-
ciais — como o concorrente McDonald's
— poderiam associar suas marcas à com-
petição. O caso do Burger King israelen-
se não é o único para o qual a Fifa volta
seu batalhão de advogados. Até o momen-
to já foram registradas mais de l 200 ten-
tativas de infringir os direitos dos patroci-
nadores oficiais em 65 países. Neste ano,

a Fifa promete ir mais longe para prote-
ger os interesses de seus parceiros, empre-
sas internacionais que devem investir cer-
ca de 700 milhões de euros para promo-
ver seus produtos, marcas e serviços du-
rante a Copa da Alemanha.

Ações como a do Burger King tornam-
se mais comuns à medida que a audiência
e o valor dos patrocínios dos grandes even-
tos esportivos aumentam. As cotas para a
última Olimpíada de Inverno, na cidade
italiana de Turim, atingiram o total de l ,4
bilhão de dólares. As cotas da Copa da Ale-
manha passam de 700 milhões de dólares.
Poucas empresas estão dispostas a pagar
por isso. Mas todas querem aparecer dian-
te de milhões de telespectadores. É isso que
faz dos grandes eventos esportivos interna-
cionais palcos privilegiados para o chama-
do marketing de emboscada — do inglês,
ambush marketing. A estratégia consiste
em obter proveito publicitário invadindo
um evento ou espaço de um veículo de co-
municação sem o amparo de um contrato
previamente negociado com os detentores
do direito (veja exemplos no quadro abaixo).

Para coibir o marketing de emboscada,
o ingresso para os jogos da Copa da Ale-
manha será transformado num contrato ce-
lebrado entre o espectador e os promoto-
res do evento. A entrada do torcedor no es-
tádio poderá ser barrada mesmo que ele te-
nha comprado o tíquete. Sua licença para
assistir aos jogos poderá ser cassada pelos
organizadores caso algum termo do con-

trato seja infringido. Torcedores com bo-
nés da Pepsi ou do Google, por exemplo,
poderão ser barrados nos estádios da Ale-
manha. Motivo: a Coca-Cola e o Yahoo!
são patrocinadores oficiais do evento e exi-
gem que seus direitos de exclusividade de
exposição sejam resguardados.
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As mais recentes tentativas de barrai" o
ambush marketing incluem a utilização da
Justiça comum. Para proteger os patroci-
nadores dos Jogos Olímpicos de Inverno
deste ano, a Itália adotou uma severa legis-
lação que pune os proprietários de marcas
infratoras com penas que incluem a prisão.

Jogo da Copa das
Confederações na
Alemanha e atleta na
Olimpíada de Inverno
de Turim: espaço
somente para os
patrocinadores oficiais

Como parte dos preparativos para a Olim-
píada de 2012, a Inglaterra, que sediará o
evento, tenta aprovar no Parlamento uma
legislação transformando o marketing de
emboscada em infração de direito civil.

O Conselho Internacional de Cricket foi
um dos pioneiros a adotar medidas para

coibir as embosca-
das. Em 19%, quan-
do a Coca-Cola era
o refrigerante oficial
do torneio na índia,
a Pepsi posicionou
balões com sua mar-
ca nos arredores dos
campos nos quais se
realizavam os jogos.
Anos mais tarde, a
Pepsi havia se torna-
do a patrocinadora
oficial. Para preve-
nir emboscadas da

Coca-Cola, os ingressos foram acompa-
nhados de um informe alertando os espec-
tadores de que somente refrigerantes da
marca Pepsi poderiam entrar nos campos,

No Brasil o caso de emboscada mais
conhecido aconteceu em 1994, durante as
partidas amistosas que preparavam a sele-
ção brasileira para a Copa do Mundo dos
Estados Unidos. Antarctica e Kaiser ha-
viam adquirido as cotas de patrocínio das
duas únicas emissoras que iriam transmi-
tir os jogos. Bandeirantes e Globo. Para
expor sua marca mesmo fora do esquema
oficial, a Brahma desencadeou ações al-
ternativas como pagar aos jogadores da se-
leção para que erguessem o indicador ca-
da vez que fizessem um gol. O sinal era
uma referência clara ao slogan "A núme-
ro l", usado pela Brahma na ocasião, "O
assunto foi submetido ao Conselho de Au-
to-Regulamentação Publicitária (Conar) e
houve ampla reprovação", diz Gilberto Lei-
fert, atual presidente do órgão. De lá para
cá, não há notícia de casos no mercado pu-
blicitário brasileiro. Segundo Leifert, a la-
cuna que existia no código do Conar foi
corrigida. O artigo 31 agora é explícito
quanto às ações de emboscada e tem sido
eficiente em coibir aventuras. •

Text Box
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