


oca-Cola; Brahma, Kibon, Gatorade e
Rexona; Garoto, Lacta, Panco e Sorri-
so; Batavo e Bubbaloo. Jogando no ata-

que, essa seleção já pôs em campo embalagens
apelativas à Copa do Mundo.Pudera: entre o
empresariado, a confiança num incremento de
negócios devido ao megaevento é grande como
a do torcedor na conquista do sexto caneco.
Segundo especialistas, o torneio na Alemanha
poderá movimentar algo próximo a 6 bilhões
de reais em vendas de produtos, promoções e
ações de mídia no Brasil. É o dobro da receita
gerada na edição de 2002. "A seleção vai bem,
o entusiasmo é grande, o cenário favorece. A
Copa é o gancho de marketing do ano", enten-
de Rodolfo Salles, gerente de desenvolvimento
da Amcor PET Packaging, uma das provedoras
de embalagens que vêm tabelando com gran-
des marcas para lançar produtos vinculados ao
mundial de futebol.
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A Amcor participou da gestação da Copa-
bola, o mais inovador produto da Coca-Cola,
patrocinadora da Copa, para a ocasião. O prin-
cipal refrigerante da companhia ganhou uma
garrafa de PET de 400 mililitros soprada em
formato de bola de futebol, com produção di-
vidida entre a Amcor e a Engepack. Cerca de
40 milhões de garrafas-bola serão distribuídas
no país até o fim de julho. Outro projeto da
Amcor é o das embalagens de Copa do isotô-
nico Gatorade, da PepsiCo. Tradicionalmente
transparentes, as garrafas de PET da bebida
ganharam pigmentações em verde e em ama-
relo. Num projeto gráfico da Art3, rótulos
roll-fed de BOPP da Inapel adornam os invó-
lucros destacando fotos de Ronaldinho Gaú-
cho e de Roberto Carlos. "Garrafas especiais
como essas incidem em alguns acertos, podem
gerar maior refugo, mas são de tranqüila via-
bilidade", relata Salles. Com efeito, diversas
jogadas em embalagens temáticas para a Copa
valorizam a união entre criatividade e simples
execução. São os casos de certos cartuchos de
papel cartão.

Veja-se a caixa da Bola de Chocolate do
Grupo Pão de Açúcar. Multifacetada, ela bus-
ca remeter a uma bola de futebol, para o que
contribui o projeto gráfico da Mazz Design,
desenhando gomos nas paredes do cartucho.
Verde e amarelo predominam na impressão,
que dispõe um calendário do certame e fatos
das Copas em determinadas faces da constru-
ção (confira reportagem na edição anterior
de EMBALAGEMMARCA). "A idéia de corte e
vinco tem tudo a ver com uma promoção de
Copa", comenta Angélica Guerreta, da área de
desenvolvimento da fabricante da embalagem,
a gráfica Nova Página. Solução parecida foi
adotada pela Garoto para ligar à competição
sua Caixa de Bombons, líder de mercado, em
leitura da ACNielsen. Além de curiosidades
sobre o esporte bretão em painéis secundários,
a embalagem cartonada do produto, conver-
tida pela Brasilgrafica, traz uma tabela do
Mundial no lado interno de sua tampa.

A garrafa de vidro e a latinha de alumínio
também personificam uma grande aposta em
inovação para faturar junto ao Mundial. Atenta
ao momento que promete estimular o consumo
de cerveja — diferentemente daquele de quatro
anos atrás, quando o brasileiro madrugava para
assistir à edição cindida entre Japão e Coréia do



Sul —, a AmBev investiu na Brahma Bier, pro-
dução temporária de uma cerveja do tipo Hel-
les, inspirada em receitas típicas da região da
Baviera. A novidade utiliza garrafas de diversas
fornecedoras, com rótulos da FAHZ (Fundação
Antônio e Helena Zerrener, gráfica própria da
AmBev), e latinhas da Latapack Ball e da Re-
xam. Nos supermercados, as latas também são
encontradas em multipacks de filme termoen-
colhível (shrinks), cuja maior produção cabe à
Ladal. "O consumidor já esperava embalagens
especialmente decoradas, por isso pensamos
em surpreendê-lo e lançar pela primeira vez um
líquido para a Copa", conta Vivian Serebrinic,
gerente de marketing de inovações da AmBev.
A ligação da Brahma com a Copa é apoiada por
uma vultosa campanha publicitária que exorta
a busca da sexta estrela.

no
Lançar novos produtos e encomendar forma-
tos especiais de embalagens, ou ainda agregar
sofisticadíssimos processos a elas, não são as
táticas mais freqüentes do mercado diante da

BIER - Novidade da
Brahma para a Copa
surge em garrafas
de vidro e latinhas

de alumínio
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Copa. Muitas marcas de bens de alto giro prio-
rizam a estratégia menos ruidosa, mas nem por
isso ineficaz, de adaptar seus fardamentos ao
motivo do futebol ou aos "equities" do Brasil.
Foi o que fez a Amacoco, disposta a reforçar
a imagem da água-de-coco Kero-Coco como
repositor energético - plano que conta com
fornecimento da bebida a clubes de futebol,
conforme relata a gerente de novos negócios
Andressa Almeida. Para entrar no clima da
Copa, caixinhas Tetra Prisma da bebida, su-
pridas pela Tetra Pak, agora apresentam faixas
em verde e amarelo e as estilizações de uma
bola de futebol e de uma bandeira nacional.
O visual é da Núcleo 3 Comunicação. Como
nas embalagens dos chocolates, a traseira da
caixinha de Kero-Coco estampa uma espécie
de almanaque das Copas. A Batavo segue a
moda com o Batavito. Série especial do leite
fermentado, a Torcida pelo Brasil fia-se em
multipacks cartonadas que ostentam brinca-
deiras e curiosidades sobre os países cabe-
ças-de-chave da Copa da Alemanha. As luvas
temáticas são da Graphic Packaging e foram
projetadas pela Komatsu Design.

Como se vê, todo o interesse em vestir
produtos a caráter para a Copa tem revertido
numa goleada para as agências de design.
"Notamos forte movimentação do mercado
em promover marcas vinculando-as à Copa
pela maior consciência da abrangência e do
potencial de vendas de eventos como esse",
afirma Mário Narita, diretor da Narita De-
sign. A agência paulistana é responsável pelo
design das embalagens da Brahma Bier. Tam-
bém saíram das suas pranchetas os visuais das
embalagens do Bubbaloo Golaço, da Cadbury
Adams, e do Ovo de Páscoa Rumo ao Hexa!,
da Lacta. O chicle ganhou flow packs indivi-
duais e multipacks com estampas da mascote
da marca, o Bubbacat, e de Ronaldinho Gaú-
cho. Ambas as embalagens plásticas flexíveis
do Bubbaloo são da Inapel. Já o Ovo Rumo
ao Hexa!, da Lacta, foi colocado no mercado
durante a Páscoa envolvido por um filme
plástico do braço de flexíveis da Dixie Toga, a
Itap Bemis, com visual inspirado em flâmulas.
Dentro do Ovo, a Lacta inseriu brindes alusi-
vos à apoteose futebolística.

Outras forças do mercado esfregam as
mãos diante do cenário promissor para as gu-
loseimas alicerçadas na Copa. É o caso da Ki-



bon (Unilever). A poderosa marca de sorvetes
promoveu a estréia de um picolé cuja marca é
simplesmente a do melhor jogador de futebol
do mundo, Ronaldinho Gaúcho. A imagem do
craque do Barcelona e da seleção toma conta
da flow pack de BOPP do picolé, ilustrada pela
agência Costa Galli e produzi-
da pela Converplast. Por sua
vez, a Ferrero tem no Tic Tac
Hexa a ponta-de-lança para a
Copa. A edição limitada com-
porta um mix em verde e ama-
relo das famosas pastilhas. "Já
observamos vendas maiores por
causa dessa série, a primeira que
lançamos em época de Copa",
conta Leonardo Raduy, gerente
da marca na Ferrero. Como o
produto, a embalagem temática
vem do Equador. O rótulo provi-
sório é de uma grande converte-
dora daquele país, a Sismode.

Há quem veja nos produtos di-
rigidos à Copa um meio não só
de vender mais aproveitando a
euforia da ocasião, mas também
de fortalecer a marca. "Não ti-
vemos embalagens especiais na
última Copa. Agora, a caixa
temática visa explicitar nos-
sa proximidade com o público
brasileiro", diz Ricardo Mar-
tinez, gerente de produto de
chocolates e bombons da Garoto. Lustrar a
imagem também motiva a Panco. "O futebol
gera uma comoção nacional, por isso que-
remos ressaltar o patriotismo e a satisfação
de sermos uma empresa 100% brasileira",
alega Alexandre Brasil Rodrigues, da área
de marketing da panificadora. As clássicas
Bisnaguinhas Premium da Panco acabam de
adotar uma embalagem flexível com a mascote
da empresa, o Panquinho, paramentado como
craque da seleção. O design é da equipe de ma-
rketing da Panco, e a produção do envoltório
também é própria. "A Copa é o acontecimento
esportivo de maior importância mundial e tudo
o que remete a ela acaba tendo uma carga de
apelo emocional, ufanismo, culto aos ídolos",
observa Mário Narita. "Vive-se uma tsunami

RRRRRRRONALDINHO -
Melhor do mundo dá nome e
ilustra embalagem de picolé
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de nacionalismo, provavelmente pelos recentes
casos de corrupção, e como nunca as empresas
querem explorar a Copa através de endomarke-
ting, de embalagens e de outras formas", nota o
especialista em marcas José Roberto Martins,
diretor da consultoria GlobalBrands.

Pode-se interpretar que a atenção ao poten-
cial da Copa é tal que até as indústrias à parte
das de bebidas e alimentos querem aproveitar
a onda, como a de higiene e beleza. Tome-se -o
caso da Unilever, que desembolsou 16 milhões
de reais para lançar o desodorante antitrans-
pirante Rexona Men SportFan. "É a primeira
vez que Rexona investe no desenvolvimento
de uma linha temática", descreve Paula Cor-
nagliotti, gerente da chancela na Unilever bra-
sileira. "Lançar novas variantes é uma forma
de renovar a marca e acreditamos que a paixão
nacional pelo futebol será um grande incentivo
para a experimentação do novo produto." O
garoto-propaganda do SportFan - para variar
- é Ronaldinho Gaúcho. Em versões aerossol e
roll-on, o produto tem embalagens importadas
da Argentina e de outros países e será encontra-
do até julho. Lançamento mundial, o SportFan
terá no Brasil recipientes com as cores da ban-
deira e a imagem de uma bola. Outra potência
da área, a Colgate-Palmolive, acaba de colocar
no mercado uma edição torcedora de Sorriso.
A embalagem secundária da tiragem spot do
creme dental, um cartucho da divisão de carto-
nados da Dixie Toga, a Impressora Paranaense,
estampa a imagem de uma bola de futebol e os
dizeres "O Brasil torce com Sorriso! Ah!".

Improvisar é difícil
O fato é que indústrias dos mais distintos per-
fis em bens de alto giro parecem dar razão a
uma máxima defendida por muitos peritos em
marketing: a de que oportunidades para faturar
com edições limitadas, ainda mais num evento
da magnitude de uma Copa do Mundo, não
podem ser desperdiçadas. O conselho pretende
apontar a um pote de ouro, mas levanta uma
indagação. Um desempenho frustrante da sele-
ção, fazendo água à expectativa do hexacampe-
onato, poderá acarretar problemas de imagem
para as marcas vinculadas à Copa? "As emba-
lagens que permanecerem nos pontos-de-venda
podem ser prejudicadas, mas não as marcas",
julga Ricardo Martinez, da Garoto. "O consu-
midor as vê como ele próprio, torcendo pela se-



leção." O risco é pequeno, calcula José Roberto
Martins. "O que de fato deveria preocupar as
empresas é a comoditização de suas ações, pois
muitas das hoje atreladas à Copa, inclusive em
embalagem, são parecidas, acabam não tendo
efeito de distinção", ele adverte.

Para muitos, a Copa, de tão especial, mere-
ce planos minuciosos, esteados não apenas em
embalagem, mas em multimeios - com pro-
moções, publicidade, suporte em loja e outros
investimentos que possam de fato diferenciar a
jogada da empresa. "Marcas que nada fizeram
até aqui terão muita dificuldade para decolar
no último momento", alerta Elza Tsumori,
presidente da executiva nacional da Associação
Brasileira de Marketing Promocional (Ampro).
"A saída pode ser trabalhar os pontos-de-venda
e ações promocionais que não necessitem de
registros e aprovação da Caixa Econômica Fe-
deral ou do Ministério da Justiça." Em última
análise, quem não se concentrou para a Copa
até aqui, mas não quer ser goleado pela con-
corrência, pode até lançar mão de embalagens
temáticas feitas em cima da hora. Como no
futebol, porém, salvação com um gol aos 45 do
segundo tempo só com mandinga e reza braba.
Restará torcer.

Verde e amarelo na cabeça
Sai o vermelho, entram as cores pátrias
nas tampas das garrafas de Coca-Cola

Uma das principais trans-
formações das embalagens
da Coca-Cola com vistas à
Copa do Mundo se dá nos
fechamentos dos recipien-
tes de seu refrigerante
carro-chefe. O tradicional
vermelho das tampas
cede a vez para o verde
e o amarelo. A mudança
abarca as tampas plásti-
cas de rosca das garrafas
de PET, produzidas por
fornecedores diversos, e
as rolhas metálicas das
garrafas de vidro, supri-
das pela Aro, pela Tapon
Corona e pela Mecesa. "A
troca foi planejada com

antecedência, mas é um
projeto que pode ser leva-
do a cabo em uma sema-
na, com simples mudanças
de filmes de impressão",
explica Luiz Carlos Covelo,
diretor comercial da Aro,
sinalizando a clientes que
ainda dá tempo para rea-
lizar ações do tipo para o
mundial de futebol. Líder
em rolhas metálicas no
mercado doméstico, a Aro
também prepara uma cam-
panha interna para ligar
sua imagem ao torneio na
Alemanha. "Também quere-
mos aproveitar a ocasião",
ressalta Covelo.
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