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Indústria e comércio aproveitam o maior evento do futebol para lançar promoções e fortalecer 
suas marcas no único País pentacampeão do mundo. 
 
Em ano de Copa do Mundo as empresas aproveitam a paixão brasileira por futebol e apostam no 
evento para atrair mais consumidor e trazer visualização à sua marca. Promoções que levam até 
consumidores a Alemanha no próximo ano ou distribuem prêmios já começam a aparecer na 
mídia. “É um momento em que a população está focada no assunto. A promoção agita as pessoas 
e as incentiva para conhecer seu produto”, conta o gerente de produtos do Guaraná Antárctica, 
Sérgio Esteves. 
 
Diferente da maioria das empresas que sorteiam viagens para Alemanha, país sede da Copa em 
2006, o Guaraná Antárctica investiu na promoção “Vista a camisa” que, na troca de cinco 
tampinhas mais R$ 9,90, os consumidores do Rio de Janeiro e São Paulo ganham uma camiseta 
da torcida brasileira disponível em cinco modelos homenageando cada Copa vencida pelo Brasil 
(58,62,70,94,02).  
“A estratégia de dar camisetas é positiva primeiro por ser diferente das outras promoções. O 
segundo ponto é identificação de brasilidade que tanto o guaraná como a camisa da seleção 
brasileira de futebol representa”.  
 
Sérgio ainda reforça que a promoção reverte mais em imagem do que em vendas “e é importante 
para que as pessoas se lembrem que somos patrocinador oficial da Seleção Brasileira”. 
Em sintonia com a campanha “Torcer pelo Seu Time Faz Bem”, que subsidia ingressos para as 
partidas da Série A do Brasileirão, a Nestlé FoodServices lançou, em outubro, a ação “Torcer pelo 
Brasil Faz Bem”, com o objetivo de premiar consumidores, utilizadores, proprietários e 
funcionários de restaurantes, padarias, hotéis, bares e similares que utilizam a linha de produtos 
da empresa.  
 
”No setor de food service, o atendimento e a disposição das equipes dos utilizadores é muito 
importante para o sucesso dos negócios. A campanha atinge a todos dentro da cadeia produtiva 
do food services”, conta o gerente executivo de FoodServices, Caio Gouvêa. Com investimento 
total (campanha incluindo mídia e prêmios) superior a R$ 1 milhão, a Nestlé espera  estreitar 
ainda mais o relacionamento com seus clientes.   
 
A Gillette Company, patrocinadora oficial da Copa do Mundo que apóia o evento há mais de 30 
anos, preparou uma campanha global que será divulgada em mais de 40 países com a 
participação de três marcas: Gillette, Oral-B e Duracell. “Mostre que você é campeão” distribuirá 
105 prêmios entre viagens para a Alemanha, ingressos, city tours. Além disso, a campanha 
“Prêmio campeão”, a partir de abril de 2006, sorteará R$ 100 mil em barras de ouro e 60 home 
theaters. 
 
A consumidor precisa comprar três produtos das marcas participantes e responder a pergunta 
“Quantas vezes o Brasil foi campeão na Copa do Mundo?” e pode concorrer por correio, internet 
ou telefone. “Nosso objetivo é superar o sucesso de 2002, ganhar novos consumidores, manter os 
atuais usuários dos produtos e fortalecer a imagem das marcas”, conta gerente de trade 
marketing, Cristina Lara. 
 
O marketing da promoção ficará 24 semanas em vigor, cobrindo 880 lojas em todo território 
nacional, 232 demonstradoras em pontos-de-venda e 485 mil brindes.  
Uma das atividades diretas ao consumidor no ponto de consumo final, que terá quatro fases, 
sendo 200 lojas por fase, é a promoção “Comprou-ganhou”, no qual na compra de três itens ou 
R$ 15 de qualquer produto da Gillette, Oral-B ou Duraccell o consumidor leva na hora um hacki-
sack ou squeeze colecionável.  



 
Nívea aproveitou que a Copa vai acontecer no país sede da empresa para, desde junho, promover 
a campanha de mídia para a promoção “Copa no país da Nívea”. Estrelado pela Gisele Bündchen, 
a campanha aborda a relação entre a multinacional alemã com o evento. Até abril de 2006 serão 
sorteadas três viagens por mês com direito a acompanhante.  
No total, serão 30 pessoas, com acompanhante, para uma semana de passeios na Alemanha. Para 
concorrer, é preciso comprar um produto da Nívea, exceto a marca Nívea Bath Care, e responder 
a pergunta “Qual é a marca que leva você ao país da Copa de 2006?” e se cadastrar no site 
www.nivea.com.br/promocaocopa, ou enviar os dados por correio. 
 
Patrocinadora oficial da Copa do Mundo em 2006, Philips do Brasil apresenta a “Vila da Copa” – 
espaço de 7.500m² no Jóquei Clube que, durante o mês da Copa do Mundo, trará inúmeras 
atrações. A empresa acredita que a participação no evento movimenta os negócios da empresa no 
mundo e no Brasil. 
 
Colaboradores  
 
Para a pulverização das promoções os atacadistas distribuidores estão na lista de colaboradores 
das empresas. “É a primeira vez que indústria, atacados e distribuidores e clientes se unem na 
busca do sucesso de seus negócios. A Nestlé estruturou a campanha para aqueles que querem 
aproveitar este momento de final de ano e aumentar suas vendas”, conta Caio Gouveia, da 
Nestlé. 
O gerente ainda alerta que todos que quiserem participar são bem-vindos e o resultado neste 
setor é uma questão de desempenho operacional,  tudo depende de como as ações forem 
realizadas na prática. 
“A participação de cada elo da cadeia é muito importante para nós na Nestlé”, complementa. 
Mônica Horcades, da Coca-Cola, afirma que a participação do canal indireto é essencial para a 
divulgação da promoção por meio de materiais de ponto-de-venda, estimulando o consumo da 
Coca-Cola em  garrafa, já que a promoção é toda voltada para essa embalagem. “ 
 
Já o Guaraná Antárctica avisa que os distribuidores devem estar atentos para divulgar a promoção 
com material de ponto-de-venda em cada cliente, já que os varejistas serão os pontos de troca da 
promoção que reverterá a verba para a AACD e reforça a parceria da empresa com a entidade. “O 
guaraná acredita de ações sociais agregam valor social na campanha, uma preocupação do 
consumidor jovem de guaraná”, lembra Sérgio Esteves.  
O gerente também conta que esta campanha é um esquenta para a Copa, pois para o próximo 
ano, a empresa já tem uma série de ações no calendário.  
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