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Os Jogos Olímpicos de Pequim que começam hoje serão um teste para o prestígio das marcas 
no mundo e no Brasil. A Olimpíada chinesa bateu o recorde histórico em recursos obtidos com 
patrocínio e direitos de transmissão - US$ 4,4 bilhões, valor 42% superior ao do evento de 
Atenas, em 2004 -, mas também deve ser uma das mais polêmicas desde o fim da Guerra 
Fria. As marcas colaram sua imagem à do território chinês, cujo governo é acusado de violar 
constantemente os direitos humanos em favor da economia de mercado e que por pouco não 
teve o evento olímpico boicotado devido à sua ocupação do Tibet.   
 
No Brasil, as empresas patrocinadoras do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que incluem 
fabricante de refrigerantes, cadeia de fast food e até cerveja, têm que lidar com consumidores 
cada vez mais críticos e conscientes, que não aceitam com facilidade qualquer associação 
fortuita às idéias de patriotismo, superação de metas, espírito de equipe e confraternização, 
tradicionalmente vinculadas aos jogos mundiais.   
 
Por isso, as marcas se esforçam em alinhar discurso e prática no patrocínio. Mesmo porque, 
tem tanta gente anunciando - só na transmissão brasileira, cerca de 40 marcas compraram 
cotas de patrocínio - que fica difícil ser relevante.   
 
"Existe um verdadeiro congestionamento de marcas em grandes eventos como a Olimpíada. 
Todo mundo quer colar seu nome a este momento, que abre espaço para muitas metáforas 
positivas, mas só quem já tem uma ação consistente em esportes se mantém competitivo na 
cabeça do consumidor", afirma Yacoff Sarkovas, da consultoria Significa, um dos principais 
especialistas em patrocínio no país, responsável por realinhar estratégias de comunicação de 
marcas em grandes empresas como Grupo Pão de Açúcar, Vale do Rio Doce e Whirlpool. "Para 
o público, a marca deve agir antes de falar".   
 
Prova disso é o levantamento que a empresa de pesquisas Market Analysis realizou em junho 
para saber quais marcas estão mais vinculadas ao patrocínio esportivo, na opinião do 
consumidor.   
 
A Petrobras, que na Olimpíada deste ano mais do que dobrou o investimento em relação ao 
evento anterior, chegando a R$ 85 milhões, disparou em primeiro lugar, com 25% das 
respostas. A empresa mantém patrocínio anual às modalidades de surfe, tênis, handebol, 
futebol e automobilismo, com destaque para a Fórmula 1. Em segundo lugar veio a Nike, 
patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o Banco do Brasil, patrocinador 
de equipes e torneios de vôlei, vôlei de praia, iatismo e tênis. A Coca-Cola, patrocinadora 
olímpica desde 1928, aparece em quarto, mas com quase a metade do terceiro colocado 
(6,7%).   
 
Já o McDonald's, outro apoiador global dos jogos mundiais, não é citado no ranking brasileiro, 
que termina com a Parmalat (1,9%) - fabricante que tem hoje uma participação tímida em 
patrocínio, mas que ainda conta com um residual de lembrança do time que patrocinou 
durante anos, o Palmeiras, com o qual não têm ligação desde 1999.   
 
"É um sinal que tamanho do patrocínio não indica lembrança de marca", diz Fabian Echegaray, 
diretor da Market Analysis. O consultor se refere à ausência dos grandes bancos privados que 
apóiam o esporte, como o Bradesco (patrocinador do nadador olímpico Thiago Pereira e de 
atletas de vôlei) e do Santander (que apóia o futebol na Taça Libertadores). O Bradesco, por 
sinal, vai destinar R$ 10 milhões este ano só ao projeto Finasa, que forma e apóia jogadoras 
de vôlei. "Muitas grandes empresas que investem pesado no esporte erram o alvo ou na 
estratégia de comunicação com o público", diz.   
 
Nesse sentido, entram parcerias insólitas como a do COB com a cerveja Sol, da Femsa. "Eu 
jamais recomendaria essa associação", diz Sarkovas. "Uma das funções do patrocínio é 
amortizar eventuais aspectos negativos da atividade da marca, não para gerar polêmica", 
afirma o especialista, que também acredita que a entidade responsável pela negociação do 



patrocínio - no caso, o COB - precisa ter critérios para escolher os apoiadores. Procurado, o 
COB não dispunha de porta-voz para atender a reportagem do Valor até o fechamento desta 
edição, sob a alegação que estavam todos em Pequim. A gerente de relações institucionais da 
Femsa, Renata Zveibel, disse que a marca Sol "se identifica com o espírito do esporte e da 
celebração".   
 
O McDonald's e a Coca-Cola - cujos respectivos mercados, de fast food e refrigerantes, são 
exaustivamente associados por nutricionistas à obesidade e ao estilo de vida sedentário - 
estamparão com vigor seus logotipos na Olimpíada de Pequim. É difícil imaginar um atleta 
olímpico, cobrado em quase 100% dos casos por agilidade e leveza, abastecendo-se de Big 
Mac ou latas de refrigerante. Mas os anunciantes conseguem enxergar associações pertinentes 
aos seus produtos. "Ser o restaurante oficial da Vila Olímpica é o aval definitivo da seriedade 
do nosso trabalho", diz o diretor de marketing do McDonald's, Mário Multedo. "É o melhor 
argumento contra a idéia de que produzimos comida a partir do plástico". O diretor de 
marketing da Coca-Cola, Ricardo Fort, defende igualmente o seu produto. "A Coca-Cola é uma 
das bebidas mais saudáveis do Brasil, quase todos os ingredientes são naturais". (colaboraram 
Lílian Cunha e Luciana Marinelli)   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. 
B6. 


