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INDA FALTA UM ANO  O INÍCIO DAS
Olimpíadas de Pequim e as empre-
sas patrocinadoras dos jogos já co-
meçam a ter uma amostra dos
blemas de imagem que poderão en-
frentar por terem decidido apoiar o
evento promovido por um país que

se equilibra entre a euforia e os desafios do cresci-
mento. Enquanto as obras avançam em ritmo frené-
tico em Pequim, organizações
e grupos de defesa dos direitos humanos ameaçam
desencadear boicotes em escala global caso as em-
presas não pressionem o governo chinês a rever sua
conduta em áreas tão diversas quanto política am-
biental e respeito aos direitos humanos. No alvo das
ONGs estão companhias como
naid's, Visa, Adidas e General Electric. Cada uma
delas pagou cerca de 80 milhões de dólares para vin-
cular seu nome às Olimpíadas — maior evento es-
portivo do mundo e uma vitrine de marketing excep-
cionai, seja pela audiência média estimada em 4 bi-
lhões de  seja pelo que os jogos simbolizam.
Hoje. a maior preocupação dessas empresas é encon-
trar uma saída para que os ativistas que protestam
contra a China não chamusquem a imagem de suas
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Tudo indica que Pequim será palco das
Olimpíadas mais controvertidas das últi-
mas décadas. Algumas entidades já ape-
lidaram o evento de "Jogos do Genocí-
dio" — referência à velada cumplicidade
do governo chinês no massacre de mino-
rias na região de Darfur, no oeste do Su-
dão. O governo chinês é o principal com-
prador de petróleo do Sudão e um gran-
de fornecedor de armas e munição para
as milícias a serviço do governo do país,
responsabilizado pela barbárie. Entre as
entidades que elegeram Darfur como cau-
sa prioritária estão forças mundiais do ati-
vismo, como a Anistia Internacional —
que recentemente recrutou 31 artistas de
renome para gravar um CD com músicas
de John Lennon contra o genocídio — e
a Dream for Darfur, dirigida pela atriz Mia

Farrow, que faz um enorme barulho com
suas manifestações nos Estados Unidos
sob o slogan 'Traga o sonho olímpico pa-
ra Darfur". No campo dos direitos huma-
nos, ONGs como a influente Human
Rights Watch exigem o fim da pena de
morte, das restrições à liberdade de ex-
pressão no país e das condições de traba-
lho aviltantes nas fábricas chinesas. En-
tidades menores protestam contra o do-
mínio chinês sobre a região do Tibete —
questão que invariavelmente vem à tona
quando o assunto é política chinesa — e
a favor do reconhecimento da indepen-
dência plena de Taiwan.

São situações complexas sobre as quais
empresas multinacionais, por mais pode-

grande visibilidade e dinheiro para a Chi-
na, e aí é que está a questão central. Os
patrocinadores têm poder para agir, e de-
vem fazer isso, começando por deixar cla-
ra sua posição sobre os direitos humanos
naquele país. Ao não fazer isso, correm o
risco de ter sua imagem prejudicada", diz
Petr Kutiiek, secretário executivo do
Olympic Watch, movimento sediado em
Praga, na República Checa, que conta com
a participação de políticos, escritores e
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marcas e de seus produtos
e, ao mesmo tempo, man-
ter o bom relacionamento
com o governo do país que
tem o maior potencial de
consumo no mundo.

rosas que sejam, não têm
nenhum poder de inge-
rência. O que, então, es-
sas ONGs esperam dos
patrocinadores? "Os Jo-
gos Olímpicos trazem



acadêmicos da Europa, dos Estados Uni-
dos e da América do Sul e tem se espe-
cializado em fazer lobby contra os jogos.
Segundo Kutilek. desde que a China foi
anunciada como sede dos jogos, em 2001.
não houve melhorias na questão dos di-
reitos humanos. "O governo, o Comitê
Olímpico Internacional e os patrocinado-
res têm de dar mais atenção à questão",
disse Kutilek em entrevista a EXAME.

Para lidar com o delicado problema,
os patrocinadores dos Jogos
Olímpicos têm buscado sa-
lientar o trabalho social rea-
lizado por suas empresas,
independentemente da rela-
ção direta ou não com a
questão chinesa, e enfati-
zam que as Olimpíadas são
uma ocasião para promover
o esporte, não o debate po-
lítico. Trata-se de um traba-
lho diplomático em que pe-
sam interesses estratégicos de mercado e
posicionamento de marca. Em um pro-
nunciamento recente, executivos da Coca-
Cola afirmaram que a situação na região
de Darfur é "complicada e trágica, e que
a empresa tem habilidade limitada para
influenciar positivamente no país. uma
vez que não possui investimentos diretos

nele". A Coca-Cola argumenta que, nos
últimos cinco anos, investiu mais de 600
milhões de dólares em toda a África.

É difícil mensurar o impacto real que
ações e protestos promovidos por ONGs
têm sobre os consumidores. No entanto,
é inegável que a capacidade de alcançar
muito mais gente em muito menos tem-
po, principalmente graças à internet, au-
mentou consideravelmente nos últimos
anos. Blogs e vídeos no YouTube refor-

çando os problemas am-
bientais e a questão dos di-
reitos humanos incentivam
sistematicamente o boico-
te aos Jogos Olímpicos de
Pequim. Um deles, produ-
zido por um grupo batiza-
do de No Olympics, mos-
tra o boneco-símbolo dos
jogos sendo executado a ti-
ros contra um paredão, nu-
ma referência à pena de

morte na China. Em outro, são exibidas
imagens apocalípticas de fábricas e cida-
des chinesas envoltas em lixo e poluição.
Desde 1980. quando os Estados Unidos
lideraram um boicote de 65 países — en-
tre eles a China — às Olimpíadas de Mos-
cou em razão da invasão soviética ao Afe-
ganistão, não se via uma mobilização tão

negativa em relação aos
jogos. "As ONGs estão
forcando a barra. No
fundo, elas querem di-
nheiro e visibilidade pa-
ra si mesmas", diz Ra-
fael Plastina, da informídia, empresa de
marketing esportivo brasileira que tem,
entre outros clientes, empresas como
Volkswagen, Ford, LG e Samsung.

Os patrocinadores dos Jogos Olímpi-
cos, no entanto, não estão dispostos a dei-
xar nenhum flanco aberto — e têm se
posicionado de diferentes maneiras so-
bre o assunto. O McDonald's adotou o
discurso de que os Jogos Olímpicos não
são um fórum para discutir política inter-
na ou internacional. A gigante de logís-
tica UPS tem ressaltado suas contribui-
ções a programas filantrópicos em esca-
la global, que beneficiam pessoas pobres
de vários países. A Adidas abriu o diálo-
go com os ativistas e se comprometeu a
exercer uma rígida pressão sobre as em-
presas chinesas que fabricam seus calça-
dos e artigos esportivos, bem como so-
bre os fornecedores de matérias-primas.
"Estamos agindo onde temos influência",
disse Frank Henke, diretor de assuntos
ambientais e sociais da empresa, em en-
trevista à revista Business Week.
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