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À primeira vista, Walt Disney parece ter pouco em comum com a Siemens, o conglomerado 
industrial alemão que produz tudo, de lâmpadas a aparelhos de surdez. Apesar disso, um 
logotipo da Siemens adorna a recém-relançada atração "Spaceship Earth" (Nave Espacial 
Terra) no parque temático Epcot Center, da Disney, na Flórida. A marca alemã também pode 
ser vista no site da gigante de entretenimento, onde visitantes da Nave Espacial Terra 
participam do "Minuto de ciência Siemens", ou do "Seja um super-herói Siemens". 
 
A Siemens é um dos parceiros da "aliança corporativa" da Disney, junto com empresas como 
Coca-Cola, Hewlett-Packard, General Motors e Kodak. Os parceiros pagam à Disney taxas de 
centenas de milhões de dólares em troca de promoção, patrocínio e acesso aos seus milhões 
de clientes. 
 
O acordo com a Siemens representa uma mudança em relação ao enfoque anterior da 
empresa alemã sobre patrocínio esportivo. O relançamento do Epcot é o mais recente 
acontecimento num acordo de 12 anos que, ao contrário da maioria dos típicos patrocínios da 
área de esportes, atua em várias frentes e através de mídias diferentes. 
 
Os produtos médicos da Siemens apareceram em Grey's Anatomy, o drama médico da Disney-
ABC, enquanto os personagens têm sido usados para vender aparelhos de surdez fabricados 
pela multinacional alemã. 
 
O acordo se desenvolveu, passando a incluir o site Nave Espacial Terra e outras empresas que 
operam sob a bandeira da Disney. "Nós realmente expandimos esse relacionamento para 
muito além do parque temático", diz George Nulton, executivo-chefe da unidade da Siemens 
nos EUA.  
 
Apesar de operar uma vasta gama de negócios nos EUA, a Siemens não ê muito conhecida dos 
consumidores americanos. Como ex-patrocinadora da camisa do Real Madrid na Espanha, ela 
inicialmente considerou patrocinar um evento esportivo nos EUA para elevar a percepção da 
marca. 
 
"Havia muitas outras oportunidades para se envolver com esporte, seja em corridas de carros 
ou patrocinando um estádio", diz Nulton. O grupo acabou escolhendo a Disney, porém, pois 
isso conferia à Siemens a possibilidade de exibir sua habilidade tecnológica e de chegar a 
públicos mais amplos e mais variados. 
 
O esporte é apreciado por anunciantes e neste ano será responsável por 70% de todos os 
gastos em patrocínio, o equivalente a US$ 11,6 bilhões, segundo a consultoria IEG. A Disney, 
porém, espera conquistar negócios de empresas que normalmente patrocinariam um evento 
esportivo ou que associariam seus nomes a um estádio. 
 
"Um grande número de pessoas estaria de fora (se nos restringíssemos a patrocinar um 
evento de esportes), ao passo que a marca Disney chega às famílias", diz Laurence Alridge, 
vice-presidente sênior de alianças corporativas da Disney "E com a ESPN (rede de esportes d; 
Disney) temos uma marca de esportes que fala com os homens". 
 
O esporte apela para patrocina dores porque atrai pessoas entusiastas e, segundo Alridge, o 
mesmo se aplica à Disney. "Em um par que da Disney, o consumidor está num ambiente 
mágico... Podemos nos relacionar com eles num elevado estado de emoção e isso é capaz de 
se mostrar muito mais eficaz do que assistir a uma tela". 
 
Na competição por patrocinadores, a variedade de empresa; pertencentes à Disney confere ao 
grupo uma vantagem. O maior apelo está em poder exibir marcas nos parques temáticos ou 
nos programas e filmes da TV. Fundamentalmente, a marca Disnev também é muito relevante. 
 



A companhia tem uma longa história de parcerias corporativas. A empresa arregimentou a 
ABC e a Coca-Cola para ajudá-la a financiar seu primeiro parque temático na década de 50, 
depois de prometer oportunidades promocionais. Na época, foi acertado um acordo de 
marketing inovador: a Coca-Cola recebeu o direito de ser a única fornecedora de refrigerantes 
dentro do parque em troca do seu patrocínio, enquanto a ABC concordou em investir depois 
que a Disney prometeu produzir um programa de TV semanal para a rede. 
 
Cinquenta anos depois, Disney e Coca-Cola continuam sócias, enquanto a ABC agora é parte 
do grupo de mídia. A Disney está ansiosa em acrescentar mais parceiros corporativos às 
alianças existentes, particularmente na Europa e Ásia. 
 
O relacionamento com a GM remonta a 1982, quando a empresa patrocinou o passeio na pista 
de provas ("TestTrack") no Epcot. Desde então, o acordo tem se expandido 
consideravelmente: a frota de carros da Disney é suprida pela GM, que também fornece carros 
movidos a célula combustível ecológica para os parques da empresa (equipados com uma 
bateria que não precisa ser recarregada). 
 
Os carros da GM também contracenam em alguns filmes do estúdio Disney — os astros da 
nova produção estrelada por Martin Lawrence, "College Road Trip", dirigem um Chevrolet 
Tahoe — e em eventos promocionais. Os Jonas Brothers, uma banda de pop de adolescentes 
contratada pela empresa de entretenimento, apresentou-se recentemente em um espetáculo 
para funcionários da GM e seus clientes nas instalações do estúdio Disney em Burbank. 
 
Assim como o Comité Olímpico Internacional promove acordos de patrocínio para categorias 
específicas, os parceiros corporativos da Disney recebem exclusividade. Dessa forma, a Disney 
mantém um acordo com a HP, mas não fechará acordo semelhante com uma rival da HP. Os 
contratos com parceiros da aliança corporativa que duram anos podem valer centenas de 
milhões de dólares e muitas vezes incluem a chance de compra. A Disney gasta US$ 12 
bilhões ao ano com bens e serviços e os parceiros da aliança geralmente ficam na frente da fila 
quando o grupo faz as suas encomendas. 
 
Isso, por sua vez, aumenta o apelo aos patrocinadores, diz o grupo. Tom Staggs, principal 
executivo de operações da Disney, evita elaborar sobre o valor das parcerias corporativas do 
conglomerado. Mas ele admite que o negócio representa um importante fluxo de receita. "Pode 
ser uma área de crescimento real para nós e condiz com o que distingue a Disney das demais 
empresas de mídia". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2008, Finanças, p. C4 


