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A televisão exibiu imagens dramáticas: corredores que levavam a tocha olímpica pelas ruas de 
várias capitais eram cercados por duas fileiras de guardas chineses e pela polícia local 
enquanto manifestantes se intrometiam no meio da barricada humana na tentativa de 
arrebatar a tocha histórica das mãos dos atletas. 

As cenas exibidas pela televisão em Londres e Paris no início de abril eram o que podia haver 
de pior para as relações públicas da China, anfitriã das próximas Olimpíadas. Contudo, para os 
três patrocinadores internacionais da turnê mundial da tocha olímpica, nem tudo correu mal: 
nas imagens das pessoas que se engalfinhavam nas ruas, só a muito custo se viam os logos da 
Coca-Cola, Lenovo e Samsung Electronics. 

No entanto, como faltam ainda alguns meses até as Olimpíadas, os patrocinadores podem não 
ter a mesma sorte o tempo todo.  Ativistas de direitos humanos, celebridades, líderes políticos 
e o cidadão comum acusam a China de reprimir a população do Tibete, respaldar um regime 
genocida no Sudão e sufocar a dissidência religiosa e política em território chinês. Há muita 
gente disposta a articular outras manifestações públicas contra a China durante os jogos. 
Enquanto isso, autoridades chinesas disseram que expulsarão os atletas olímpicos que se 
envolverem em “propaganda política” como, por exemplo, a exibição da bandeira tibetana. 
Pode acontecer de uma foto, ou um videoclipe infeliz, por exemplo, mostrar a polícia chinesa 
batendo na cabeça um manifestante em Pequim tendo por pano de fundo o logo da General 
Electric, Johnson & Johnson ou Visa? 

Das 12 empresas que compõem o grupo de “Patrocinadores Mundiais das Olimpíadas” — o 
nível mais levado de patrocínio, cujo custo estimado é de mais de 70 milhões de dólares para 
cada um — apenas um deles, a Lenovo, é de origem chinesa. Para os professores da Wharton, 
os patrocinadores internacionais terão de ter muita cautela para colher os benefícios do 
patrocínio de um evento tão incensado e com tamanho destaque preservando, ao mesmo 
tempo, sua reputação de empresas com responsabilidade social corporativa fora da China. 

“Faz décadas que as Olimpíadas são alvo de protestos políticos de uma ou de outra natureza”, 
diz Kenneth Shropshire, diretor do Projeto de Negócios Esportivos da Wharton [Wharton Sports 
Business Initiative]. “Considerando-se o grau de respeitabilidade das marcas envolvidas no 
evento, era de esperar que elas encarassem a questão de uma forma mais sofisticada e se 
perguntassem: ‘Que planos vamos pôr em prática na hora dos protestos?’ Se não pensaram 
nisso antes, terão de arcar agora com as conseqüências.” 



Shropshire espera que os patrocinadores anunciem estratégias de relações públicas que 
enfatizem o “bem que estão fazendo pela China”. Por enquanto, alguns patrocinadores 
corporativos, juntamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI), expressaram a idéia de 
que a interação das empresas com a China por meio dos jogos poderá promover um bem-
estar social que de outro modo jamais seria possível. 

Conforme declarou a Coca-Cola, empresa com sede em Atlanta, na Geórgia, em relação a 
Darfur: “Embora não caiba à Coca-Cola envolver-se diretamente nas decisões políticas internas 
de nações soberanas, cremos firmemente que podemos ter um impacto positivo se 
mantivermos nosso patrocínio dos Jogos Olímpicos.” Na mesma declaração, a empresa 
destacou que já doou, e continuará a doar, milhões de dólares todos os anos para ajudar a 
amenizar o sofrimento da população de Darfur. Uma declaração semelhante da empresa sobre 
o Tibete deixou claro a profunda preocupação da Coca com a situação dos tibetanos, embora 
reiterasse o fato de que, para ela, as Olimpíadas são como “uma força do bem [...] Cremos 
que os ideais do Movimento Olímpico de construir um mundo melhor através do esporte, da 
amizade e do jogo limpo são mais importantes do que nunca”. 

Representantes da Coca-Cola reuniram-se com o grupo nova-iorquino de direitos humanos 
Human Rights Watch, ocasião em que a empresa se recusou a atender a solicitação do grupo 
de discutir com o governo chinês a questão dos direitos humanos. Em vez disso, a empresa 
disse que levaria a questão ao Comitê Olímpico Internacional, conforme artigo publicado em 
abril pelo Wall Street Journal. Jacques Rogge, chefe do COI, recusa-se a atender os pedidos 
feitos ao órgão para que pressione a China, conforme disse em fevereiro: “Não se deve 
esperar que o COI resolva os problemas do mundo.” Em abril, depois de Rogge declarar que os 
jogos estavam em “crise” logo após a passagem da tocha olímpica, uma porta-voz do governo 
chinês o criticou por trazer à tona “fatores políticos irrelevantes”. 

Witold Henisz, professor de administração da Wharton e especialista em gestão de risco 
político, discorda da idéia de que os Jogos Olímpicos estejam exclusivamente associados ao 
esporte. “Se observarmos os 112 anos de história das Olimpíadas, veremos como a política 
tem presença marcante nela”, diz Henisz, ressaltando o uso que fez dos jogos a Alemanha 
nazista em 1936 para alardear seu poder; lembrou ainda a saudação do “Poder Negro” [Black 
Power] utilizada pelos atletas afroamericanos ao receberem suas medalhas em 1968; durante 
a Guerra Fria, Moscou boicotou os jogos de Los Angeles; em 1972, nas Olimpíadas de 
Munique, houve o massacre de atletas israelenses. “As empresas que quiserem patrocinar os 
jogos têm de navegar pelas correntes subterrâneas da política”, acrescenta Henisz. No 
momento atual, é preciso que as empresas levem a sério a questão dos direitos humanos, “no 
entanto sua reação não deverá ofender os chineses. Trata-se de atingir um equilíbrio muito 
delicado, que exige enorme habilidade diplomática”. 

Henisz duvida que os patrocinadores tenham levado em conta antecipadamente os riscos 
políticos. “Não ficaria surpreso se muitos tiverem subestimado a possibilidade de os jogos se 
converterem em um problema internacional e, em vez disso, tenham raciocinado da seguinte 
forma: ‘Podemos atingir bilhões de espectadores; vamos deixar a questão política em segundo 
plano’”, diz ele. “Contudo, o problema político não diz respeito ao dinheiro. Ele tem a ver com 
esperança, medo e com um propósito e uma identidade comuns.” 

Um público de dimensões olímpicas 

Os jogos de 2008 têm um fascínio estratégico especial para as empresas internacionais, diz 
John Zhang, professor de marketing da Wharton. “O apelo das Olimpíadas de Pequim pode ser 
sintetizado em duas palavras: Olimpíadas e Pequim.” As Olimpíadas, onde quer que sejam 
realizadas, oferecem “uma oportunidade rara de publicidade para uma empresa global, já que 



os jogos atingem bilhões de possíveis compradores no mundo que estarão grudados nas telas 
de TV aplaudindo as equipes de seus países. Competição, força, perfeição, beleza e resistência 
são valores olímpicos com os quais as empresas gostam de se associar”. 

Pegue-se esse efeito, multiplicando-o em seguida pelo colossal mercado chinês que começa a 
despontar. “Com todos esses clientes à sua disposição e mais as inúmeras oportunidades de 
negócios que representam, não há por que se preocupar com o retorno sobre o investimento 
feito em patrocínio. Uma empresa só se preocupa com a possibilidade de que outra gaste mais 
do que ela”, diz Zhang. 

Desde que o COI inaugurou oficialmente o patrocínio em 1980, os grandes gastos tornaram-se 
regra, segundo Shropshire, que passou três anos a serviço dos Super Jogos de 1984, em Los 
Angeles. “Em 1984, o custo do patrocínio era de 4 milhões de dólares, antes 250.000 nos 
jogos anteriores.” Nos Jogos de Pequim, os 12 patrocinadores olímpicos mundiais contribuíram 
com um montante estimado de 866 milhões divididos entre o COI, comitês olímpicos nacionais 
e federações esportivas internacionais, de acordo com o Boston Globe. 

Além da Lenovo, Coca-Cola, Samsung, Johnson & Johnson e GE, são também patrocinadores 
mundiais a Atos Origin, companhia de serviços internacionais de TI, Kodak, Manulife, empresa 
de serviços financeiros, McDonalds, a fabricante de relógios Omega, Panasonic e Visa. Como o 
aumento do valor da cota de patrocínio, os acordos tornaram-se mais sofisticados, diz 
Shropshire. “Antes, o carro de sua empresa talvez fosse o carro oficial das Olimpíadas, mas 
nada impedia a equipe de ski de usar um carro diferente. Agora, com o fim dessa 
possibilidade, os acordos oferecem exclusividade total.” 

As Olimpíadas oferecem às empresas oportunidades inéditas de atingir o mercado do país 
anfitrião, acrescenta Shropshire. Ele se lembra de como duas empresas japonesas — a FujiFilm 
e a Brothers Industries, fabricante da máquina de escrever Brother Typewriter — venceram a 
concorrência americana e ganharam o patrocínio dos jogos de 1984 em Los Angeles. “Elas 
tinham uma estratégia específica para entrar no mercado americano”, acrescenta. “Nos Jogos 
de Pequim, mais do que em qualquer outro evento olímpico, as empresas recorrem a essa 
estratégia como uma oportunidade para se posicionarem” no país anfitrião: a China. 

A única exceção é a fabricante chinesa de computadores Lenovo, com sede em Pequim, que 
comprou o segmento de computadores pessoais da IBM em 2004. Na condição de única 
patrocinadora chinesa dos jogos, a Lenovo “preocupa-se em atingir não apenas o mercado 
chinês, mas também outros mercados”, diz Marshall Meyer, professor de administração da 
Wharton especializado em China. “A Lenovo quer, sem dúvida alguma, se projetar como 
empresa global ao lado de outros patrocinadores.” 

Os patrocinadores cujo público-alvo se acha em território chinês, onde protestos como os que 
procuraram prejudicar a marcha da tocha olímpica foram vistos com indignação, estariam 
imunes da atenção negativa obtida pelos protestos contra a violação dos direitos humanos? 
Sim, diz Meyer, mas só de certo modo. “O maior risco para os patrocinadores está limitado à 
cobertura da televisão.  

Os chineses já tocaram no assunto, mas não decidiram ainda se vão restringir a cobertura 
televisiva dos jogos. No entanto, eles não querem que o mundo, ou que os próprios chineses, 
assistam a cenas de tumultos ou de protestos. Se alguém exibir um cartaz de protesto no 
Ninho do Pássaro, a TV sairá do ar”, diz ele, referindo-se ao estádio em Pequim onde vários 
eventos olímpicos serão realizados. “Qualquer restrição à cobertura da TV, ou da Internet, 
reduzirá o valor do patrocínio, diminuindo o retorno da identificação da marca.” 

 



Protestos e campanha contra anúncios na TV 

Até o presente momento, os patrocinadores americanos não detectaram nenhuma reação 
adversa específica ocasionada pelos manifestantes; contudo, nesse ínterim, a opinião pública 
americana mudou drasticamente. De acordo com um levantamento divulgado este mês pela 
Zogby International, empresa de sondagem de Utica, Nova York, 70% dos americanos adultos 
consideram um erro o COI ter permitido à China sediar as Olimpíadas, ante 44% há um ano.  

Personagens de destaque associados aos jogos expressaram também sua condenação às 
políticas chinesas, como o diretor Steven Spielberg, que se retirou da assessoria artística dos 
jogos encarregada da cerimônia de abertura invocando escrúpulos em relação a Darfur, assim 
como a ganhadora do Prêmio Nobel Wangari Maathai, que desistiu de empunhar a tocha 
olímpica em razão de violações aos direitos humanos. Pelo menos dois corredores, na 
passagem da tocha por São Francisco, ostentavam a bandeira do Tibete. 

Dream for Darfur, um pequeno grupo de Nova York contrário às violações que se observam 
naquele país, publicou um relatório no ano passado em que estabelecia um ranking para as 
empresas patrocinadoras de acordo com sua reação aos acontecimentos em Darfur. Dos 19 
patrocinadores listados, 12 receberam notas baixas.  

A General Electric recebeu a nota mais alta — C+ — pelas doações feitas ao país, por ter 
manifestado ao COI sua preocupação com a região e por apontar uma pessoa para lidar com 
questões relacionadas ao país. “Temos um conjunto muito específico de solicitações”, diz Ellen 
Freudenheim, responsável pelo monitoramento de ações comunitárias por parte das empresas 
que patrocinam as Olimpíadas. “Não estamos atacando a China ou pedindo que se façam 
boicotes. Queremos que as empresas usem o trunfo que têm nas mãos [o patrocínio] para 
pressionar o governo do Sudão a pôr fim aos conflitos em Darfur, disse ela. “Consideramos os 
patrocinadores como possíveis aliados para dar um basta ao genocídio.” 

Contudo, se os patrocinadores não apresentarem evidências de que levam a sério a situação 
em Darfur, o grupo, Dream for Darfur, está pronto para lançar água à fervura. Além de 
publicar um relatório atualizado no atual trimestre, a organização planeja protestos diante da 
sede das empresas patrocinadoras nos EUA como, por exemplo, em Redmond, no Estado de 
Washington, onde fica a Microsoft, fornecedora do software utilizado nos jogos, além de 
promover uma campanha em que convoca as pessoas a desligarem a televisão durante os 
intervalos comerciais exibidos nos jogos. 

Para Shropshire, da Wharton, a pressão sobre empresas que investiram na China lembra a 
pressão feita por ativistas nos anos 1980 para que empresas e organizações retirassem seus 
ativos da África do Sul na época do apartheid. “As pessoas estavam convencidas de que as 
empresas deveriam retirar seus investimentos da África do Sul, mas ocorre que não havia 
muito o que retirar de lá na época, portanto não foi difícil fazê-lo. No caso da China, é muito 
mais complicado.” 

De acordo com o levantamento feito pela Zogby este mês, a maior parte dos americanos 
(55%) declarou que evitaria comprar produtos chineses em resposta às violações dos direitos 
humanos praticados pela China no Tibete e em outras localidades. Contudo, um percentual 
mais elevado (71%) disse que seria hipócrita da parte dos EUA boicotar integralmente as 
Olimpíadas em virtude do grande número de produtos que os EUA importam da China. 

Os enormes investimentos feitos na China por patrocinadores estrangeiros podem se tornar 
um obstáculo a medidas que atendam às reivindicações dos críticos. “Boa parte das empresas 
se acham de tal forma hipnotizadas pelo potencial do mercado chinês que estão dispostas a 
ficar caladas em questões que possam ofender o governo de Pequim”, observa Henisz.  



“A Cisco mostrou que deseja vender roteadores para ajudar o governo a monitorar a 
comunicação; e o Yahoo se revelou disposto a fornecer informações particulares das salas de 
bate-papo que culminaram com a prisão de dissidentes. O mercado é simplesmente grande 
demais para ignorar, e a única forma de penetrá-lo consiste em se submeter às suas 
diretrizes.” 

O ideal seria que os patrocinadores seguissem as diretrizes dos governos, muitos dos quais 
também estão tentando encontrar meios de deixar claro seu descontentamento com Pequim 
sem boicotar totalmente os jogos, acrescenta Henisz. O primeiro-ministro britânico Gordon 
Brown, por exemplo, disse que não participará da cerimônia de abertura dos jogos.  

O presidente George Bush vem sendo pressionado a tomar atitude semelhante. “Tanto 
empresas quanto governos farão protestos simbólicos como, por exemplo, boicotar a 
cerimônia de abertura. Os patrocinadores abririam mão de algum possível benefício, ou então 
contribuiriam com o financiamento de escolas e projetos de despoluição. Eles descobrirão um 
meio de passar incólumes pelo crivo da crítica pública” no tocante a questões mais complexas 
como o Tibete, onde, segundo Henisz, não há perspectiva de sucesso para ambas as partes. 

Uma estratégia mais moderada para fazer frente às avalanches de protestos públicos pode, no 
fim das contas, se revelar bem-sucedida para os patrocinadores, diz Zhang. “Não vejo como o 
benefício e o risco de troca possam ter sofrido alterações básicas até o presente momento. As 
Olimpíadas sempre foram um grande palco para todo tipo de artista e, às vezes, as coisas 
podem ficar complicadas e tomar um rumo drástico. No final, os jogos seguirão adiante. As 
empresas americanas talvez corram menos riscos se sua atenção se fixar naquele espírito dos 
jogos com o qual seus clientes se identificam.”´ 

Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 15 maio 2008 

 


