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Com a proximidade das Olimpíadas de Pequim, empresas dos mais variados ramos começam a 
lançar ações de marketing para aproveitar o evento e atrelar à marca atributos "olímpicos", 
como bem-estar, saúde e jovialidade. São promoções que concedem viagens às cidades dos 
Jogos, produtos com menção às atividades esportivas ou a publicidade dos patrocínios.  
 
O mercado não parece temer possíveis associações ruins em função da localização. Os Jogos 
de Pequim estão cercados de polêmicas, como os protestos em prol da autonomia do Tibet 
durante o percurso da tocha olímpica e críticas quanto à grande poluição local.  
 
Ricardo Campanário, gerente de marketing da Johnson & Johnson, confessa ter enfrentado 
algum receio a princípio, mas acredita que "a poeira baixou". O executivo acredita que os 
valores atrelados a competições esportivas são válidos independentemente dos problemas 
locais.  
 
"Nossa intenção é patrocinar o esporte, o evento e os atletas. Não temos qualquer objetivo ou 
envolvimento político com a ação e, por isso, não acredito que haja interferência em função de 
protestos dessa natureza", afirma.  
 
A Johnson & Johnson patrocinará as Olimpíadas pela primeira vez, embora já tenha buscado 
atrelamento ao esporte em outras oportunidades, com investimentos no vôlei de praia, em 
esportes eqüestres e em eventos de corrida. A definição dos patrocínios segue o target de 
cada marca da empresa. 
 
"Existe um alinhamento entre os valores da Johnson & Johnson e as atividades esportivas, o 
que otimiza ações de marketing esportivo. No Brasil, nossa marca está bastante atrelada à 
saúde, que tem ligação direta com a prática de atividades físicas. Os jogos tornam-se 
interessantes também em função do impacto global do evento e do ideal olímpico, que prioriza 
socialização e inclusão, valores importantes para a companhia", analisa Campanário. 
 
A Chevrolet também aproveitou a proximidade das Olimpíadas de Pequim para escolher garoto 
propaganda em evidência para a campanha "Programa Férias Seguras" em sua rede de 
concessionárias. O técnico Bernardinho protagonizará a ação cujo mote é "Até quem vive 
nervoso viaja tranqüilo", com foco nas férias escolares.  
 
Colocar seus produtos e serviços como apoio direto aos eventos esportivos é uma estratégia 
comum de empresas que, com isso, além de desenvolver a imagem de sua marca, procuram 
demonstrar eficiência e qualidade. Para as Olimpíadas, o Mc Donalds apresenta-se como o 
restaurante oficial, por estar presente dentro da vila olímpica. A rede de lanchonetes ainda 
aproveita a época para distribuir brindes alusivos aos esportes e realizar uma promoção na 
qual levará clientes para Pequim. 
 
A Education First (EF), companhia privada de educação que utiliza a metodologia da 
Englishtown de ensino à distância, também é um dos fornecedores oficiais. Desde 2006, a 
empresa está treinando 4,5 mil chineses que fazem parte da equipe dos Jogos Olímpicos. "A 
Englishtown usa a internet como plataforma para pessoas em diversas culturas se 
encontrarem com o objetivo único de falar inglês. Conseguir viabilizar a todos - jogadores, 
comissões técnicas, organizadores e voluntários - a comunicação em inglês é um grande 
desafio", avalia Persio Miranda De Luca, gerente geral da área de varejo da Englishtown no 
Brasil. 
 
A empresa comprou também cota de patrocínio para exposição da marca nos jogos e vem 
realizando doações, que já somam mais de US$ 800 mil, às vítimas do terremoto que 
recentemente abalou a China. 
 
As possibilidades de se atrelar a imagem da marca a eventos esportivos não estão reduzidas a 
compra de cotas de patrocínio ou investimento em patrocínio de atletas. Mesmo aqueles que 



não desejam investir diretamente nos jogos podem se aproveitar deles. Uma das empresas 
que aposta na estratégia é a rede de franquias China House. "Somos pequenos e não tínhamos 
como nos envolver muito com o evento, mas também não poderíamos deixar de mencionar as 
Olimpíadas de Pequim, já que nossa culinária é de origem chinesa", explica Jorge Torres, 
franqueador da empresa. 
 
A rede de delivery e restaurantes especializada preparou o lançamento de dois pratos, com 
menção ao evento olímpico. O Lombo Pequim teve aceitação grande e imediata e já foi incluído 
no cardápio fixo da empresa. O prato Filé da China, que inclui pedaços de carne com batata 
cozida e cebolinha, temperados ao molho shoyu, ainda está em período de avaliação. 
 
Segundo Torres, não é a primeira vez que a marca adota ações de marketing esportivo. Já 
houve patrocínio a corredores no passado. "Temos interesse nos atributos inerentes às 
atividades esportivas, comumente relacionadas à saúde de mente, corpo e espírito", conclui o 
franqueador. 
 
 
Leia mais:  
 
Investimento com retorno variável 
 
Estabelecer relações conceituais claras entre o objeto de investimento e a própria companhia é 
fundamental para o sucesso do patrocínio. É o que defende Caio Grynberg em sua tese de 
mestrado em administração no Instituto de Administração e Gerência (IAG) da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-Rio). Para o projeto, foram entrevistados 382 cariocas e os 
resultados mostraram que nem sempre investir as maiores quantias resulta nos melhores 
índices de recall.  
 
A pesquisa envolveu os três patrocinadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006 e 
apontou a Nike como a empresa com maior índice de recall, atingindo 76,4% de respostas 
positivas. Já o Guaraná Antarctica ficou em segundo lugar na lembrança dos torcedores, com 
índice de 57,6%. A Vivo amargou a última posição, com apenas 30,1% dos entrevistados 
citando a companhia como patrocinadora da seleção. De acordo com Grynberg, o curioso é que 
a operadora investiu, entre os meses de abril e junho de 2006, cerca de dez vezes mais do 
que a Nike.  
 
Sua conclusão é de que marcas tradicionalmente ligadas ao esporte aparentemente têm mais 
chances de serem identificadas pelo consumidor. "Estimativas indicam que os valores 
investidos mundialmente nessa atividade (patrocínio esportivo) cresceram mais de mil por 
cento nos últimos 20 anos, alcançando a soma de US$ 21 bilhões em 2004", afirma Grynberg 
em sua tese. 
 
A quantia é vultosa, mas não costuma ser considerada desperdício de verba por quem mais 
importa, os consumidores, como destaca recente pesquisa divulgada pela Market Analysis, 
instituto de pesquisa de mercado e opinião pública. Quase dois terços dos entrevistados pela 
empresa (63%) reconhecem importância das ações de marketing esportivo para o 
desenvolvimento das modalidades.  
 
"O papel e o peso do marketing esportivo impulsionam tanto o prestígio da imagem 
corporativa, responsável por definir novos valores à empresa, como o rejuvenescimento da 
marca, fator esperado por quem acredita e investe neste tipo de ação", afirma Fabián 
Echegaray, diretor da Market Analysis.  
 
Os resultados da pesquisa também demonstram que o reconhecimento do consumidor pelo 
apoio dado ao esporte é muito variado, de acordo com a empresa e o setor a que ela pertence. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 jun. 2008. Gerência, p. B-18. 


