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Marketing
de

emboscada
Em inglês, chama-se ambush marketing; em português, marketing de

emboscada. Poderia também ser chamado de marketing do sabichão.

O inimigo nº 1 dos eventos
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A atividade não é nova. Sempre houve em even-

tos públicos, principalmente esportivos, o comer-

ciante vivaldino que incluía na bagagem uma faixa

do próprio estabelecimento, que ele estendia à

beira de um alambrado ou segurava por sobre a

cabeça.

Poder expor gratuitamente a marca a uma

platéia de algumas centenas ou milhares de

pessoas num estádio pode ser considerado um

grande feito por alguns comerciantes e, num

mundo ainda inocente como o dos anos 6o, até

que podia passar.

Expor, porém, marcas nas mesmas condições e

até passar por patrocinador oficial do evento

perante milhões de telespectadores das trans-

missões da TV no mundo todo já é coisa bem

diferente, e esta possibilidade tornou-se real na

medida em que os grandes eventos esportivos e

shows musicais começaram a ser transmitidos ao

vivo pela TV para o mundo inteiro, a partir dos

anos 70. O que, até então, passaria por pitoresco

virou uma possibilidade concreta de expor marcas

e multiplicar vendas em escala global. Não

demorou para que espertalhões juntassem as

pontas e levassem o marketing de emboscada para

as mesas de reunião de algumas das maiores

empresas anunciantes do planeta.

Tudo o que pudesse ser até então considerado

pitoresco tornou-se questão nevrálgica para os or-

ganizadores de eventos, anunciantes, agências de

publicidade e veículos de comunicação, principal-

mente as emissoras de TV.

EXPLOSÃO DOS EVENTOS

Junto com as transmissões ao

vivo pela TV - não por coinci-

dência - veio a grande escalada

de qualidade dos eventos. Mais

segurança, conforto, organização,

pontualidade e serviços ao pú-

blico, atletas e músicos tornaram-

se um imperativo. Antes, o tor-

cedor, por exemplo, contentava-se ao ir ao estádio

com alguns centímetros de cimento nu para sen-

tar-se, sem nenhuma proteção contra o sol ou a

chuva, ou ainda o conforto de ter onde se ali-

mentar, ir ao banheiro, parar o carro etc. Hoje, ele

tem garantido, até mesmo por lei, todos estes e

muitos outros serviços, sem falar na própria qua-

lidade do espetáculo que lhe é oferecido.

Esta escalada de qualidade e organização tornou-

se possível pela multiplicação das receitas dos

eventos, boa parte delas oriundas do patrocínio de

empresas anunciantes e suas agências, que visua-

lizaram, em acontecimentos como os mencio-

nados, ambiente privilegiado para a comunicação

corporativa, na forma de placas de estádio, nomea-

ção de arenas e teatros, camarotes, promoções

associadas ao evento etc.

O marketing de emboscada
deixou de ser apenas

pitoresco quando a TV,
a partir dos anos 70,

passou a transmitir grandes
eventos musicais e esportivos

para o mundo inteiro.
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Marketing de emboscada

> Com os patrocínios, tomou-se possível ao orga-

nizador promover um evento de melhor quali-

dade, a mesma qualidade que aguça o interesse das

emissoras de TV em transmiti-lo, proporcionando

a eventos como a Copa do Mundo de Futebol, as

Olimpíadas e os Grandes Prêmios de Fórmula 1,

por exemplo, a capacidade de mobilizar a audiên-

cia de mais de 1 bilhão de pessoas.

Detendo os direitos de um espetáculo de alta

qualidade, as emissoras podem vender o patrocínio

das transmissões, obtendo receita que, em parte,

retorna ao organizador, em parte financia uma

transmissão de alta qualidade, com mais recursos

técnicos, gente qualificada, serviços etc. O ciclo se

realimenta continuamente.

Mantido em suas condições ideais, o patrocínio

do evento pode, inclusive, ser discreto. Se apenas

umas poucas marcas forem visualizadas na arena

ou na camisa dos atletas, não é preciso que sejam

gigantescas, a ponto de invadir a beleza e a credibi-

lidade próprias do evento. Mas tudo muda de figu-

ra se houver a possibilidade de marketing de em-

boscada.

A esperteza ganhou excep-

cional projeção durante as

Olimpíadas de 1996, em

Atlanta, quando a Nike, uma

marca de material esportivo,

montou uma operação militar

para distribuição de material

com a sua marca às pessoas

que ingressavam nos estádios. Bonés, camisetas,

abanadores e outras quinquilharias do tipo, todas

devidamente ornamentadas com a logomarca da

Nike. Tão grande foi a presença de pessoas portan-

do a marca que esta acabou ofuscando a Reebok,

patrocinadora oficial das Olimpíadas.

A escalada de qualidade e
organização de eventos tornou-

se possível pela multiplicação
das receitas, boa parte delas

oriundas do patrocínio de
anunciantes e suas agências.

INVESTIMENTOS PESADOS
Logo se percebeu que se o marketing de embos-

cada ganhasse espaço, haveria sério risco de colap-

so para atividades esportivas e shows musicais, já

que financiá-los é um desafio cada vez maior.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, por

exemplo, demandaram investimentos de US$ 1,4

bilhão além de quase US$ 3 bilhões em infra-es-

trutura. Os Jogos Olímpicos de Londres têm previ-

são de gastos de US$ 7 bilhões, segundo dados da

revista The Economist. Candidatos a patrocinadores

têm cotas à disposição a partir de US$ 50 milhões.

Geralmente, os patrocinadores respondem por

35% das receitas de eventos deste porte, com os

direitos de transmissão pela TV respondendo por

cerca de 50% e o restante sendo coberto pela ven-

da de ingresso, licenciamento e outras receitas. A

conta nunca - juram os organizadores - fecha, e

normalmente sobra para os contribuintes, o que se

torna um argumento poderoso em prol de sanções
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contra o marketing de emboscada. Cada ação bem-

sucedida deste tipo está contribuindo para que o

evento seja menos grandioso e também menos

seguro, menos organizado e de qualidade inferior,

representando a possibilidade real de a conta so-

brar para os cidadãos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, disputados no

começo do ano em Turim, por exemplo, deman-

daram investimentos da ordem de US$ 1 bilhão

em patrocínios institucionais de várias empresas

internacionais. Nada mais desagradável para elas

do que ver a sua marca afixada na lateral de uma

pista de cross country lado a lado - ou, pior ainda,

encoberta - pela da oficina mecânica do Gennaro

ou da mercearia do Pepino. Na verdade, pode ser

ainda pior: a faixa poderia ser de uma empresa

concorrente, que montou uma promoção pirata e

distribuiu meia dúzia de ingressos, só para ter a

desculpa de colocar funcionários seus na platéia.

Assim, diante desta perspectiva sombria, autori-

dades, organizadores e patrocinadores se uniram

em busca de defesas legais contra o marketing de

emboscada.

A Fifa, por exemplo, já imprime em seus ingres-

sos termos contratuais onde veta a entrada, nos

estádios, de torcedores vestindo roupas onde este-

jam estampados logotipos não autorizados. Tam-

bém não permite que nenhuma

empresa aproveite-se do evento

para fazer promoção do tipo

"compre e concorra a ingressos

para assistir à Copa do Mundo da

Alemanha". A empresa que qui-

ser estender este tipo de benefício

aos seus consumidores precisa,

antes, assinar um contrato com a Fifa, tornando-se

um patrocinador oficial da Copa.

A entidade tem trabalhado duro para fazer valer

os seus direitos, já tendo identificado mais de 1200

ações de marketing de emboscada em 65 países. >

Na Inglaterra,
a House of Lords está

debatendo uma legislação
antimarketing de

emboscada visando os Jogos
Olímpicos de Londres de 2012.
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Às vésperas do Rio 2007, as
autoridades devem se

preocupar com o tema, mesmo
porque o Brasil parece ter um

encontro inarredável com a
Copado Mundo de 2014.

LEIS CONTRA O MARKETING DE EMBOSCADA

As implicações da esperteza sensibilizaram as

autoridades, e hoje, em vários países, discutem-se

leis contra o marketing de emboscada.

Na Inglaterra, por exemplo, a House of Lords está

debatendo uma legislação antimarketing de

emboscada visando os Jogos

Olímpicos que serão disputa-

dos em Londres em 2012. As

discussões visam garantir, en-

tre outras coisas, o veto de uso

não autorizado em peças de

publicidade, além das marcas

mais evidentes, de expressões

inevitavelmente associadas ao

evento, como "gold", "summer'' e "2012", capazes

de criar associação com os Jogos. Tão extensos

seriam os vetos discutidos que já há quem pro-

teste, considerando que a lei pode significar limita-

ção à liberdade de expressão ou mesmo de blo-

queio da concorrência. A África do Sul, organiza-

dora da Copa do Mundo de Futebol de 2010,

também já discute o estabelecimento de uma

legislação antimarketing de emboscada.

Já está mais do que na hora de as autoridades

brasileiras se preocuparem com a questão, às

vésperas dos Jogos Pan-Americanos do Rio, mesmo

porque o Brasil parece ter um encontro inarredável

com a Copa do Mundo de Futebol de 2014. •

Conar condena
marketing
de emboscada

O artigo 31 do Código Brasileiro de Auto-

regulamentação Publicitária condena expres-

samente o marketing de emboscada, que

considera como sendo "proveitos publi-

citários indevidos e ilegítimos (...) mediante

invasão do espaço editorial ou comercial".

O Código caracteriza o marketing de

emboscada em três situações:

• pelo emprego de qualquer artifício e ardil;

• a falta de um contrato entre as partes ou

• a ausência de prévia concordância do veí-

culo e dos demais titulares dos direitos

envolvidos.

São raros os casos julgados pelo Conar

envolvendo marketing de emboscada.
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Text Box
Fonte: Mercado Global, ano 32, n.118, p. 62-66, 3 trim. 2006.




