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Foi uma aventura cara. A 
foto em que Michael Phelps 
aparece fumando maconha e 
que circulou por todo o mundo 
custou ao superstar um contrato 
de patrocínio com a Kellogg’s e 
suspensão de três meses da na-
tação dos Estados Unidos, além 
de causar atraso no lançamento 
de uma campanha da Subway 
que já estava pronta.

Mas o que deverá trazer mais 
estragos à imagem do atleta 
com maior número de medalhas 
de ouro em Olimpíadas foi um 
comunicado enviado ao 
jornal Baltimore Sun no 
qual ele diz que talvez 
não vá competir na edi-
ção 2012 dos Jogos, em 
Londres — em que boa 
parte de seus patroci-
nadores se baseia para 
manter o apoio. 

Quando as fotos fo-
ram veiculadas, Phelps 
divulgou um pedido de 
desculpas por “com-
portamento impróprio”. 
Muitos patrocinadores 
— Speedo, Omega, Visa 
e Pure Sports — acei-
taram. Mas havia um 
silêncio de Subway e 
de Kellogg’s, sendo que 
esta anunciou cinco dias 

A marca e o atleta
Após a publicação de uma foto em que consome maconha, Michael Phelps  
perdeu alguns patrocínios, mas manteve outros. Quem está certo?
Da Ad Age

Phelps na propaganda de Kellog’s e em foto na qual aparece fumando maconha: imagem arranhada

Mais relações  
entre escândalos  

e patrocínios

Michael Jordan: O astro do bas-
quete foi acusado de extorsão 
por uma ex-amante, que teria 
tido relacionamento extraconju-
gal com ele entre 1989 e 1991. O 
dinheiro serviria para comprar o 
silêncio dela sobre o caso. A Nike 
não retirou o patrocínio e até 
hoje sua imagem é identificada 
com as glórias de “Air” Jordan. O 
caso caiu no esquecimento.

Michael Vick: O jogador de futebol 
americano mantinha um complexo 
para briga de cães, fato que veio 
à tona em abril de 2007. Além de 
suspenso da liga de futebol, ele foi 
preso e deverá ser solto somente 
no próximo mês de julho. Powera-
de, Airtran e Hasbro abandonaram 
os acordos de patrocínio na época 
da descoberta do caso. A Nike reti-
rou o patrocínio quando saiu o ve-
redicto do júri.

Kobe Bryant: Em 2003, os jornais 
foram inundados por notícias de 
que o jogador de basquete estava 
sendo acusado de estupro. Ele con-
fessou o adultério, mas negou essa 
acusação. O caso acabou sendo 
resolvido fora dos tribunais, com 
acordo financeiro. Kobe conquis-
tou o ouro na Olimpíada e redimiu-
se. McDonald’s, Sprite e Spalding 
cortaram seus apoios, enquanto 
a Nike decidiu manter e, inclusive, 
assinou um contrato de cinco anos, 
de US$ 45 milhões.

Charles Barkley: Outro jogador de 
basquete envolvido em confusão, 
foi pego dirigindo bêbado e foi 
preso, o que lhe custou os empre-
gos na TNT e T-Mobile. Mas, como o 
apelo de sua imagem é de alguém 
engraçado e fanfarrão, já marcou 
sua volta ao programa da TNT Insi-
de the NBA. 

O maior artilheiro de todas 
as Copas do Mundo, Ronaldo 
Fenômeno, marcou um gol contra 
perante os seus patrocinadores 
em abril do ano passado. O atual 
atacante do Corinthians ainda 
tinha contrato com o Milan, da 
Itália, e estava no Rio de Janeiro 
se recuperando de uma cirurgia 
no joelho esquerdo quando se en-
volveu em uma confusão com três 
travestis na Barra da Tijuca. 

Na ocasião, o transformista 
André Luís Ribeiro Albertino, co-
nhecido como Andréia Albertini, 
fez a queixa ao delegado Carlos 
Augusto Nogueira dizendo que 
Ronaldo não havia pagado o va-
lor combinado por um encontro. 
O jogador, em seu depoimento, 
rebateu a acusação e afirmou 
que foi vítima de uma tentativa 
de extorsão por parte de Alber-
tini, que teria pedido R$ 50 mil 

para ficar quieto. Em entrevista 
ao Fantástico, da Rede Globo, o 
atleta pediu desculpas aos seus 
fãs e patrocinadores.

A Nike, patrocinadora vita-
lícia de Ronaldo, se pronunciou 
na época, mas disse que não 
comentaria nada sobre o caso. 
O comunicado oficial da empresa 
apenas desejou a Ronaldo uma 
excelente recuperação. Já o 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) distribuiu 
comunicado à imprensa dizendo 
que o jogador não é um de seus 
embaixadores. Na nota, assina-
da pelo chefe da assessoria de 
comunicação do Unicef Brasil, 
Kent Page, a entidade esclare-
ceu que “Ronaldo não é e nunca 
foi embaixador do Unicef e não 
tem qualquer vínculo oficial com 
esta agência”. 

Já a TIM, cujo contrato de 

patrocínio com Ronaldo gira em 
torno de US$ 4,8 milhões anuais, 
chegou a notificar a imprensa de 
que estava “estudando” as cláu-
sulas do contrato para saber qual 
a melhor decisão a ser tomada, 
mas mudou de opinião em nota 
oficial. “A TIM, considerando 
as circunstâncias envolvendo o 
jogador Ronaldo, não vê moti-
vos para o cancelamento de seu 
contrato com o craque”, disse o 
comunicado da operadora de te-
lefonia. A patrocinadora Ambev, 
por sua vez, não se manifestou 
acerca do assunto.

Final infeliz
O caso da nadadora brasileira 

Rebeca Gusmão foi diferente do 
de Ronaldo. Com doping com-
provado, a atleta foi suspensa 
definitivamente de competições 
pela Federação Internacional de 

Natação (Fina). A ex-nadadora 
conquistou a medalha de ouro 
nos 50 metros e nos 100 metros 
livres nos Jogos Pan-americanos 
do Rio de Janeiro, em 2007.

Depois de perder o patrocí-
nio dos Correios — órgão que 
apóia a Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos 
(CBDA) — por não estar em 
atividade, Rebeca assinou con-
trato para jogar como atacante 
no clube de futebol feminino da 
Associação Atlética Esportiva 
e Recreativa dos Cooperados 
do Distrito Federal (Ascoop), 
de Brasília. Já o jogador de fu-
tebol Robinho, que atualmente 
veste a camisa do clube inglês 
Manchester City, em janeiro foi 
acusado de estupro por uma jo-
vem britânica, mas não perdeu 
nenhum patrocínio pessoal.

André Lucena

No Brasil, nada muito diferente

depois que não renovaria o con-
trato com o atleta, descrevendo 
o comportamento dele como 
sendo “inconsistente com a ima-
gem da companhia”. Já a rede 
de fast-food afirma que manterá 
o patrocínio, mas executivos 
disseram que irão retardar o 
lançamento da primeira cam-
panha com ele, que deveria ser 
veiculada no começo deste ano. 
“Estamos, assim como a maioria 
dos norte-americanos — e como 
o próprio Phelps —, desaponta-
dos com o comportamento dele. 

Mas também, junto dessa maio-
ria, aceitamos suas desculpas, e 
ele continua em nossos planos”, 
destacou um comunicado da 
companhia.

“Estou comovido pelo forte 
suporte de muitos de meus 
patrocinadores”, disse Phelps. 
“Meu foco agora é a piscina e os 
treinamentos.”

A movimentação da Kellogg’s 
repercutiu rapidamente na blo-
gosfera e cada vez mais gente 
defende Phelps. Um usuário 
do AdAge.com disse em seu 

comentário: “Será que todos 
que já fumaram um cigarro ou 
algo ilegal devem afastar-se dos 
produtos Kellogg’s? E não estaria 
o anunciante tentando deixar 
implícito que seus produtos aju-
daram Michael a ganhar todas as 
medalhas? Isso é hipocrisia”. 

Mas Kevin Adler, presidente 
da consultoria Engage Marke-
ting, diz que “sob a perspectiva 
do marketing, atletas são mar-
cas. E se você vai tentar criar 
uma imagem de marca e gerar 
dinheiro com ela, quando a pes-

soa é vista em público 
fazendo algo contrário 
àquela imagem há um 
impacto direto em sua 
capacidade de gerar di-
nheiro”.

Para Ken Ungar, pre-
sidente da Ungar Estra-
tégia, a Kellogg’s tomou 
tal atitude porque faz 
produtos para crianças. 
“A empresa tem cereais 
voltados para mercado 
jovem, de 6 a 12 anos, por 
isso deve reclamar muito 
desse tipo de comporta-
mento”, ressalta. 

Já a Nike enxerga 
em Phelps um potencial 
para ser aproveitado da 
mesma forma que fez 

com Tiger Woods. Trata-se de 
alguém maior do que o próprio 
esporte que pratica, garantindo 
presença ao anunciante em um 
ambiente no qual não estava 
antes. No golfe, o acordo com 
Woods possibilitou à Nike tornar-
se uma grande fornecedora. 
E Phelps poderia oferecer as 
mesmas possibilidades, claro, 
sem considerar o fato de que 
Woods nunca foi relacionado 
com drogas.

Mas deve-se considerar, como 
aponta Adler, que o público tem 
memória curta quando os atletas 
estão tendo uma boa performan-
ce. As camisas de Kobe Bryant 
estão entre as mais vendidas da 
NBA, por exemplo.
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