
Carlsberg patrocina Eurocopa 2008 
 
A Carlsberg, maior fabricante de cervejas da região nórdica, afirmou que pagou pelo menos 
US$ 21 milhões para o conselho diretor de futebol europeu para tornar-se a companhia de 
cerveja patrocinadora exclusiva da Eurocopa 2008, competição entre as seleções européias 
que será disputada entre os dias 7 e 29 de junho, na Suíça e Áustria.  
 
"O acordo de patrocínio é o maior já feito pela Carlsberg e representa o valor mais alto já 
gasto em uma única campanha de divulgação", afirmou o chefe do departamento de marketing 
internacional da companhia, Keld Strudahl. O investimento deve estimular o volume das 
vendas mundiais em aproximadamente 25% em junho, ele disse.  
 
A empresa, com sede na Dinamarca, está competindo com a Heineken para poder patrocinar o 
maior evento de esportes na Europa, uma vez que busca reacender suas vendas na Europa 
Ocidental, assim como no Leste Europeu e Ásia. A Heineken, com a qual a Carlsberg comprou 
no mês passado a Scottish & Newcastle, esse mês estendeu o seu patrocínio na Liga dos 
Campeões da Europa, o maior campeonato europeu de times de futebol.  
 
"É no futebol em que há o maior retorno para o dinheiro investido em patrocínio", afirmou 
Strudahl, citando a Heineken como maior rival nesse campo. "Esse será o maior investimento 
que nós já fizemos em marketing. Vamos esperar agora um clima favorável", destacou.  
 
Aproximadamente 10 bilhões de telespectadores acompanharão os 16 países europeus 
competindo no torneio, de acordo com estimativas dos organizadores, a União das Associações 
Européias de Futebol (UEFA). A Carlsberg pagou "mais de US$ 21 milhões, mas 
definitivamente menos que US$ 42 milhões" pelo patrocínio, disse Strudahl, recusando-se a 
ser preciso quanto ao valor do negócio. Além disso, a fabricante de cervejas dinamarquesa 
gastará um valor não divulgado em publicidade e eventos de marketing em 60 países, ele 
disse.  
 
A Carlsberg é um dos dez maiores patrocinadores da Eurocopa 2008, segundo a UEFA. Os 
outros são a Adidas, Canon, Castrol, Coca-Cola, Continental, JVC, Hyundai Motor e sua afiliada 
Kia Motors, MasterCard e McDonald’s.  
 
A última edição da Eurocopa foi disputada há quatro anos em Portugal, e a equipe local, 
comandada pelo técnico brasileiro Luis Felipe Scolari, perdeu a final para a surpreendente 
Grécia, por 1 a 0. A Carlsberg também havia feito um lance para patrocinar a Copa dos 
Campeões da Europa, mas depois descartou essa possibilidade quando o preço mostrou-se 
"alto demais", afirmou Strudahl. A Heineken também fez um lance para patrocinar a Eurocopa 
2008, ele acrescentou.   
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Empresas & 
Negócios, p. C2.  


