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A mistura é "explosiva", dizem especialistas em imagem de marca. Em plena "Lei Seca", que 
começou a vigorar em 20 de junho e aumentou a restrição de álcool ingerido por motoristas, a 
cerveja Itaipava, da Petrópolis, passou a batizar o Troféu Maserati, disputa automobilística de 
velocidade.   
 
Segundo a empresa, o patrocínio vale, a princípio, para o ano de 2008 e "faz parte da 
estratégia de comunicação focada no consumo responsável". "Utilizamos o slogan 'Lugar de 
Piloto é na pista', para alertar que bebida alcoólica não deve vir com direção", diz o gerente de 
marketing da Petrópolis, Douglas Costa. Ainda assim, gera polêmica. "Considerando toda a 
pressão social em torno do tema, esse patrocínio não faz o menor sentido", afirma o consultor 
Yakoff Sarkovas, da Significa.   
 
Já a concorrente Schincariol prefere manter o patrocínio à Fórmula 1. "Apoiamos o evento há 
três anos, assim como o futebol da segunda divisão", afirma Emerson Cação, gerente de 
marketing da Schincariol. Uma das marcas da companhia, a Devassa, patrocinou na sexta-
feira a festa de lançamento dos uniformes da equipe olímpica da Jamaica, organizada pela 
Puma. "Nesse caso, a associação é com grife e não com a equipe", afirma Cação. "O momento 
Olimpíada não é o mais propício para ser ligado à venda de cerveja e não estamos dispostos a 
gerar mal-entendidos", diz ele.   
 
No exterior, uma pesquisa realizada em 16 países pela International Research Institutes 
(IRIS), associada no Brasil da Market Analysis, indicou a cerveja Heineken como uma das 
marcas mais lembradas quando o assunto é apoio aos esportes. A cerveja patrocina o 
campeonato de futebol Champions League, na Europa, e renovou em maio o contrato até a 
temporada 2011-2012. Marlboro, da Philip Morris, foi a décima marca mais lembrada na 
pesquisa, ainda como resultado do maciço investimento em marketing na Fórmula 1. Há três 
anos, no entanto, a União Européia proibiu o apoio de marcas de cigarro a eventos esportivos.   
 
No Brasil, a pesquisa da Market Analysis não apontou cerveja ou cigarro entre as marcas mais 
lembradas pelos 805 consumidores entrevistados nas maiores capitais do país. Aqui, a líder na 
associação com o apoio aos esportes foi a Petrobras, que só este ano está investindo R$ 85 
milhões em patrocínio esportivo, incluindo a Olimpíada.   
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