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Para as multinacionais com presença na terra das Olimpíadas deste ano, torcer para a China é 
parte do jogo. 
 
Numa enxurrada de anúncios e promoções dirigidos aos cada vez mais afluentes consumidores 
do país, as empresas estão apelando ao orgulho e patriotismo chinês, mesmo que a China 
esteja sendo bastante criticada em outros países. 
 
"Os chineses estão ficando vermelhos!", diz o refrão da música olímpica "Vermelho ao redor do 
mundo", criada pela patrocinadora mundial Coca-Cola Co. "Esperamos muito por esse 
momento", continua. Desde que foi lançada, no mês passado, a música foi baixada mais de 24 
milhões de vezes do site chinês da Coca Cola. 
 
O McDonald's Corp. está pedindo aos clientes que cantem o refrão olímpico dela: "Amo muito 
quando a China ganha!" Cerca de 1 milhão de pessoas se inscreveram num concurso nacional 
que está usando um formato parecido com "Ídolos" para selecionar os torcedores oficiais da 
equipe chinesa durante os Jogos. 
 
A PepsiCo Inc. nem é um patrocinador oficial dos Jogos, mas mesmo assim entrou na onda. No 
fim do ano passado, a empresa pintou sua lata azul de vermelho na China. Ela também lançou 
uma campanha com pessoas em situações engraçadas gritando "Adoro a China!". 
 
Numa época em que a China tem sido criticada por ativistas e alguns políticos ocidentais, e a 
condução da tocha olímpica pelo mundo é cercada de manifestantes, os patrocinadores 
resolveram apoiar com firmeza as Olimpíadas de Pequim. Na quarta-feira, em sua assembléia 
geral ordinária, a Coca Cola defendeu-se das críticas de grupos a favor do Tibete e do direito à 
expressão que querem que a empresa use sua influência para forçar a China a melhorar seu 
histórico de direitos humanos. O presidente da empresa, E. Neville Isdell, disse que não 
acreditava que "parar o percurso da tocha seria a coisa certa a fazer no longo prazo". 
 
Os chineses encaram estes Jogos com seriedade. "Os chineses passaram por muita coisa no 
passado", diz Phyllis Cheung, diretor de marketing do McDonald's na China. "Eles são muito 
muito patriotas. (...) Por todos os cantos, você vê gente animada." 
 
Numa pesquisa realizada em janeiro pela Ogilvy Group do WPP Group e pela Millward Brown 
em cidades chinesas por onde a tocha vai passar, 72% disseram que os Jogos faziam com que 
eles tivessem orgulho da China. 
 
"O nacionalismo não é uma estratégia", diz Michael Wood, o diretor-presidente na China da 
agência de publicidade Leo Burnett, que pertence ao Publicis Groupe e trabalha tanto para o 
McDonald's quanto para a Coca Cola na China. "É um valor comum, que quando explorado da 
maneira correta pela marca certa pode criar uma conexão poderosa com as pessoas." 
 
O McDonald's informou que sua torcida faz parte de um esforço mais amplo para transformar 
seus restaurantes em lugares para as pessoas na China comemorarem - e até se reunirem 
para ver os Jogos. Muitos dos McDonald's na China têm televisores. 
 
"Somos uma empresa internacional, não há dúvidas disso", diz Cheung. "O que estamos 
fazendo é sermos relevantes no local." 
 
A Coca tem cerca de 150 pessoas trabalhando no marketing e operações olímpicas na China. A 
palavra "hong" em chinês significa vermelho e popular ao mesmo tempo, portanto a música 
poderia ser entendida como tanto "Vermelho ao redor do mundo" quanto "Popular ao redor do 
mundo". 
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