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À medida que os anos vão passando
o interesse dos consumidores por
determinada marca tende a desapare-
cer. Com o tempo, esgota-se o efeito
gerado pela novidade inicial. Por
conta disso, as empresas investem
milhões de dólares em ferramen-
tas de marketing visando manter a
jovialidade de seu portfólio. Quando
se fala de produtos voltados para o
público adolescente, essa tendência
se amplia consideravelmente. Um
exemplo típico é a Fanta, da Coca-
Cola: caso fosse personificada, ela
seria uma senhora com 59 anos.
A mais recente iniciativa da marca
no Brasil foi por meio da promoção
"Vou nessa com Fanta".
No começo de janeiro, 300 premia-
dos, a maioria jovens na faixa de 16
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Grande parte dos que embarcaram para
Maragogi nunca havia ganhado promoções do

porte de "Vou nessa com Fanta". Os amigos João
Paulo Costa, Rodrigo Cidrão e Pedro Breckenfeld
(à direita), de Fortaleza (CE), que enviaram ape-

nas duas fotos para a promoção (a vencedora
você vê abaixo), só tiveram a certeza da vitória

quando acessaram o endereço da Fanta na inter-
net, depois de informados por telefone. "Achei

que era trote", disse Cidrão. O mesmo aconteceu
com os estudantes de medicina, Rômulo Leal,
Lucas Marques e Edson Delgado (página ao

lado), de João Pessoa (PB).

a 20 anos, foram levados até
o Hotel Salinas do Maragogi
Resort, instalado nas areias de
Maragogi (AL). Para implemen-
tar toda a mecânica da pro-
moção, a Coca-Cola realizou
concorrência no meio do ano
passado, da qual saiu vence-
dora a agência Brunez, do Rio
de Janeiro (RJ). "Foi uma ação
de extrema responsabilida-
de, com uma operacionaliza-
ção bem complexa", afirmou
a sócia da agência, Roberta
Brunharo. "Entregamos para a
Fanta a promoção de estréia da
plataforma Bamboocha, que é
como a marca irá se relacionar
com os consumidores a partir
de agora."
Satisfeito com os resultados
obtidos na promoção, o diretor
de marketing de Sabores (que
exclui a marca Coca-Cola), John
Pinto, planeja outras atividades
relacionadas à nova linha de
comunicação para os próximos
meses. Em abril, está prevista a
estréia da segunda campanha
publicitária de Fanta, criada
pela Ogilvy & Mather de Nova
York. A primeira, veiculada no
Brasil em maio de 2005, fez
referência ao termo "bamboo-
cha", neologismo que signifi-
ca algo como "uma atitude de

viver inten-
samente."
A próxima
deve seguir
o mesmo
en foque ,
mostrando
descontra-
ção, alegria
e entusias-
mo.
Em Mara-
gogi, John
Pinto fez
q u e s t ã o
de conver-
sar com
ganhadores
da promo-
ção e participar de algumas
das atividades de recreação
programadas. Ao interagir com
os consumidores, segundo o
diretor de marketing, fica mais
fácil entender os desejos deles.
Também facilita o trabalho do
executivo na decisão de estra-
tégias mais adequadas para o
perfil de público. "Percebemos
que eles estavam à procura de
uma experiência exatamente
como essa: de um prêmio que
marcará as suas vidas para sem-
pre", comemorou John Pinto.
"Em seis meses de promoção,
cerca de 150 mil participan-

tes demonstraram, em uma das
diferentes etapas, como é, para
eles, 'viver a vida intensamen-
te'."
Aos 33 anos, o jovem executivo,
nascido na Costa Rica, conhece
bem a América Latina. Ele pas-
sou pela Guatemala, Venezuela
e Brasil, ainda na adolescência.
Antes de regressar ao país para
cuidar de Fanta, Kuat e Sprite,
no México atuou no marketing
da marca-mãe da empresa. O
convite para assumir o cargo
no Brasil surgiu há sete meses,
quando Mônica Orcades foi
transferida para a diretoria de
marketing da marca Coca-Cola.
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Eveline Valeriano Moura, escolhida
rainha de Fanta Bamboocha Club em
concurso de frases promovido pela
MTV (veja texto escolhida ao lado),
levou a tiracolo para o resort alagoano
o namorado Tarcísio Aguiar e a irmã
dela, Aline Valeriano Moura. De cinco
textos selecionados entre 3,2 mil, dois
eram dela.

Origem - O Brasil se tornou o
maior mercado do sabor laran-
ja, da Fanta. Parte da história
da marca tem ligação estreita
com a história mundial. Por
causa das sanções impostas
à Alemanha no pós-Segunda
Guerra Mundial, o fabricante
no país europeu ficou proibido
de importar qualquer maté-
ria-prima utilizada na fabrica-

cão de refrigerantes. Surgiu,
então, a primeira Fanta, com
o sabor malte. Escolhido pelos
funcionários, o nome é asso-
ciado à palavra "fantástica",
parecida em diversas línguas.
Desde que chegou ao Brasil,
em 1964, a marca atende a
uma demanda crescente for-
mada fundamentalmente por
um público juvenil. *»
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Ata rotação
Pelos próximos três anos, os fãs
das corridas de Fórmula l irão ver
a logomarca do vermute Martini
estampada nos carros da equipe
Ferrari, que em 2000 terá como
pilotos o heptacampeão Michael
Schumacher e a promessa brasileira

Felipe Massa. Durante a tempo-
rada a marca promete investir em

ações para o consumo responsável
de bebidas e contra o consumo

de álcool antes de dirigir. Outra
iniciativa ligada ao automobilis-
mo prevista para este ano será o
patrocínio de um programa de TV,
veiculado em vários países, sobre
estilo de vida em esportes automo-
tivos. Denominada "Martini World
Circuit" (Circuito Mundial Martini), a

atração terá 33 episódios, em seis
idiomas diferentes.

Melhor desempenho
A PowerBar, marca de produtos volta-

dos para a nutrição de atletas, promete
ampliar este'ano sua presença em even-

tos esportivos. Com o patrocínio a l 5

atletas brasileiros de nove modalidades
e participação em eventos relacionados

ao esporte, a marca da Nestlé quer
assumir a condição de referência no
segmento. No Brasil, o portfólio da
PowerBar é composto por 16 itens.
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Manobras radicais
A cidade de Florianópolis (SC) foi a esco-
lhida pela marca Ballantines para receber
a segunda edição brasileira e a sexta
na América Latina do campeonato de
wakeboard Ballantines Summer Gammes.
Realizado de 8 a 11 de fevereiro, o evento
reuniu cerca de 30 atletas profissionais nas
águas da Lagoa da Conceição, próxima

ao Praia Mole Park Hotel. A marca desti-
nou R$ l milhão para um hotsite e ações
promocionais.
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