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EM PERSPECTIVA

Retorno indesejado
Desempenho abaixo do esperado e escândalos envolvendo
más condutas tornam arriscado o uso publicitário de atletas
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para reconquistar prestígio. Que o
diga a Nike: após se distanciar de
Tiger Woods no calor dos escândalos
sexuais, no final de 2009, voltou a usá-lo como garoto-propaganda em 2012,
propondo uma rixa divertida entre ele,
a “velha-guarda”, e Rory McIlroy, revelação do golfe aos 23 anos — então recém-contratado pela marca, cujos ganhos com
o patrocínio podem render-lhe US$ 20
milhões ao ano até 2017.
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moda a um ator envolvido indiretamente
nos escândalos: o patrocinador que usa
os atletas em sua publicidade. Em tempos
de hiperexposição via redes sociais, qualquer simples foto postada no Instagram vira notícia em portais de fofocas — nem se
fale, então, do poder de amplificação das
pisadas de bola. Em que medida, no entanto, isso arranha a imagem das marcas
associadas aos esportistas?
Outro “risco” oferecido — este, mais difícil de detectar — é o rendimento abaixo
do esperado, que mina oportunidades de
mídia espontânea para o anunciante. A discussão torna-se complexa num momento
em que os dois maiores eventos esportivos
do mundo batem à porta do Brasil.
Vale lembrar que jogo de cintura pode
tornar escândalos do passado numa escada
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Esta discussão continua na seção
Em Perspectiva da editoria de
Comunicação do meioemensagem.com.br

é

AGENTE
Fabio Kadow
Gerente de atletas da 9ine

“Nos meus contratos, antigamente,
eu geralmente não era premiado por
resultados. Quando chegavam ao fim, o
patrocinador levava em conta o quanto
eu havia rendido em mídia espontânea
para a marca e, claro, meus resultados no
ano anterior. Isso pesava para que fossem
renovados ou não. É fundamental que o
atleta cuide da sua imagem. Ter gente bem
instruída para ajudar na carreira — pode
ser pai, mãe ou empresário — é importante
para que se tenha postura profissional e
resultados, duas coisas que andam juntas.
Fazer alguma coisa ruim com a sua imagem
é jogar contra você mesmo. O problema é
que jovem não tem muita noção dessas
coisas. Agora, como qualquer outra
pessoa, atletas podem cometer erros —
às vezes o fazem pela pressão do esporte
por resultados, por dinheiro. Quando eu
competia, tinha três ou quatro competições
de mais destaque ao longo do ano e a
mídia maior vinha durante mundiais de
natação e Olimpíadas. Mas, durante o
ano, fazia campanhas que me ajudavam a
ficar mais conhecido pela população. No
meu caso, foi essa projeção que, somada
à minha formação como administrador e
economista, me ajudou no trabalho depois
da aposentadoria (fora das piscinas desde
2004, ele explora comercialmente um método
de natação que criou).”

“As empresas encaram os riscos de
maneiras muito diferentes. Algumas
são mais ligadas a desempenho, então
criamos contratos que combinam um
valor fixo pago ao atleta a um bônus
pelos resultados que conseguir. Esta é,
geralmente, a modalidade escolhida pelas
marcas de materiais esportivos. Quanto
ao comportamento fora das quatro linhas,
todas as marcas incluem cláusulas no
contrato que as protegem de possível mau
comportamento do atleta. Quando digo
‘mau comportamento’, geralmente é uma
falha grave: uma acusação ou comprovação
de doping ou qualquer caso que a justiça
considere errado. Isso geralmente está
descrito no contrato e permite seu
rompimento ou revisão, imediatamente. É
uma premissa, no entanto, que pode servir
para os dois lados: o atleta também pode
desvincular-se caso a empresa cometa
alguma falha. Para assegurar um bom índice
de renovação dos patrocínios, trabalhamos
no pós-venda para que o atleta entregue o
que a marca quer. Do nosso lado, queremos
melhorar o contrato para os atletas e, claro,
melhorar a entrega. Não vendemos o atleta
como se ele fosse simplesmente uma placa
para o patrocinador colocar sua marca.”
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ATLETA
Gustavo Borges
Ex-nadador e empresário
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scolha você mesmo o caso que preferir:
a revelação de que a superação do ídolo
Lance Armstrong ofuscava o desempenho
de um atleta dopado; a trágica (e ainda sem
desfecho) história sobre a morte da namorada do velocista Oscar Pistorius, principal
suspeito de cometer o crime; a indiscreta
tuitada da vitória da tenista Maria Sharapova (que postou mensagem a partir de
um iPhone, embora seja patrocinada pela
Samsung); ou, voltando mais no tempo, a
caliente (e um tanto doentia) vida sexual
de Tiger Woods, que o jogou num mar de
escândalos e afastou patrocinadores.
A ficha corrida de deslizes no meio
esportivo — sejam para turbinar desempenho, sejam atitudes suspeitas fora das
quadras — é antiga, mas recentemente
voltou ao noticiário com frequência incô-
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Por EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br

MARKETING ESPORTIVO
Eduardo Muniz
Diretor de projetos especiais
da Brunoro Sports Business

ANUNCIANTE
Eduardo Bernstein
Diretor de marketing da
unidade da carnes da BRF

“O patrocínio é uma iniciativa de marketing
que tem bastante valor e pode trazer
resultados muito interessantes, mesmo
com esse tipo de risco inerente à iniciativa.
É importante, no entanto, que se procure
proteger o anunciante desses riscos até
onde for possível. Primeiro, deve-se
tentar não colocar todas as fichas num
único atleta. Se conseguir patrocinar
um grupo, dificilmente todos eles vão
ter problema de desempenho ao mesmo
tempo. Outra maneira, na falta do budget,
é tentar escolher direito do ponto de
vista comportamental, evitando atletas
polêmicos ou com históricos atribulados.
Além disso, pode ser proveitoso manter
um alinhamento constante com os atletas
sobre o que se espera da conduta deles, já
que estão a serviço da marca. Em outras
palavras, é ter um relacionamento próximo
com os atletas, algo que a maioria dos
patrocinadores não faz — apenas dão o
dinheiro e deixam o esportista distante da
cultura da marca. É preciso conquistá-lo e
transformá-lo num agente da marca. É bom
ter, também, uma agenda positiva para que
haja um lastro emocional para segurar o
mau desempenho por um período. Já num
cenário em que há uma grande pisada de
bola, a marca não pode deixar de fazer uma
contenção de crise. Nem que seja para dizer
que continua apoiando o atleta. Só não se
deve fingir que nada está acontecendo.”

“Obviamente, colocamos em contrato
as questões relacionadas a doping, por
um resguardo da marca. Mas há o risco,
e é um risco que temos de correr. Não
dá para falar, na minha opinião, que o
consumidor associa a conduta de um
atleta como sendo uma responsabilidade
do patrocinador. Vemos muito mais como
uma fraude do próprio atleta, que acabou
não só enganando o esporte, como também
as empresas. Hoje apoiamos 20 atletas.
Espero que isso não aconteça — mas, se
eventualmente acontecer, não podemos
tirar o patrocínio de todos pelo erro de
um ou dois. Oferecemos bonificação por
resultado, mas, por outro lado, nenhum
patrocinado nosso teve contrato rompido
porque não ganhou medalha. Ficamos
muito felizes quando eles ganham, mas
apoiamos também uma série de primeiros
no ranking nacional que não ganharam
nada na Olimpíada, assim como apoiamos
gente que nem foi para os Jogos. Quando
um deles ganha medalha, como é o caso
do Arthur Zanetti, reconhecemos o mérito
do atleta e o do treinador, que tiveram
uma baita dedicação num país que não
é exatamente favorável. De nossa parte,
estamos bem assessorados. Nosso único
mérito é reunir quem sabe, assumindo que
não somos especialistas.”
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