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De olho no verão, fabricantes de refrigerantes investem em promoções criativas para cativar o 
consumidor 
 
Vem chegando o verão e, mais do que no calor do coração, os fabricantes de refrigerante 
estão interessados é naquela secura da garganta, que puxa o consumo de bebidas e aquece as 
vendas nessa época do ano. Sozinhos, os meses de dezembro e janeiro respondem por 
aproximadamente 25% do faturamento total do mercado. Os números generosos são fáceis de 
serem explicados: o aumento das temperaturas coincide com uma série de datas favoráveis 
aos produtos, como Natal, festas de final de ano e férias. 
 
A importância estratégica é tamanha que os três maiores players do setor — Ambev, Coca-
Cola e Schincariol — anteciparam a chegada da estação e já ativaram promoções, voltadas 
para fortalecer a relação da marca com o consumidor e maximizar a demanda. As ações, que 
distribuem de aparelhos sonoros inusitados a carros customizados e casas, têm em comum o 
bom humor, a criatividade e a interatividade. 
 
Com um aumento de 15% nos investimentos em relação a 2007, a Schincariol repete a 
parceria com Luciano Huck, que protagonizou a promoção do final do ano passado da 
empresa, intitulada "Caçada premiada". Desta vez, o mote da ação é "Toda família tem Schin". 
 
 "Fizemos um grande estudo e vimos que há boa oportunidade para nos aproximar da família. 
Estamos direcionando os esforços para esse público desde agosto, com o lançamento de novos 
rótulos", afirma Guilherme Moraes, gerente da categoria não alcoólicos da Schincariol. Na fase 
preliminar da ação serão distribuídos 1.840 tocadores de mp3 iPod, 12 computadores e 12 
videogames Nintendo Wli. 
 
Assim como em 2007, o grand finale acontecerá no programa Caldeirão do Huck, da TV Globo, 
em janeiro, quando quatro famílias disputarão um quiz show para decidir quem fica com o 
prêmio máximo: uma casa, no valor de R$ 100 mil, com um carro na garagem. A "Caçada 
premiada" ajudou a Schin a crescer 20% no período em que esteve no ar, e resultados no 
mínimo parecidos são esperados agora com a nova promoção. 
 
Para Augusto Cruz Neto, dono da agência Mood, responsável pela criação, mecânica e 
desenvolvimento operacional da ação, os principais diferenciais do formato são a geração de 
um conteúdo em sintoma com a atração global e um desfecho acompanhado em rede nacional 
por milhões de telespectadores. "Encontramos um formato que mistura muitas coisas bacanas. 
Além de fazermos a promoção e entregarmos o resultado para todo mundo ver, geramos a 
expressão mágica da atualidade: experiência com a marca", avalia. A campanha de 
divulgação, desenvolvida pela Lew'Lara\ TBWA, entrou no ar na segunda quinzena de outubro.  
 
As peças para televisão, mídia impressa, internet e pontos-de-venda brincam com um suposto 
parentesco entre Luciano Huck e o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, co-estrela da produção. 
Ficam no ar até dezembro. 
 
PRÊMIO INÉDITO 
 
É praticamente o mesmo prazo de veiculação da campanha da Ambev para a promoção 
"Sonzera", capitaneada pelo Guaraná Antártica e relacionada a toda a linha de refrigerantes. A 
ação encorpa os investimentos da empresa para o público jovem e diversifica a plataforma 
musical ancorada pela marca nos últimos tempos. Sonzera é o nome do inusitado aparelho 
que, quando conectado a um discman, rádio ou tocador de MP3, amplifica o áudio e 
transforma qualquer objeto em uma espécie de caixa de som. 
 
O consumidor tem de juntar cinco tampinhas ou latas de refrigerantes da Ambev, mais R$ 
9,99, para trocar por um dos quatro diferentes modelos disponíveis. Ao todo, 300 mil 
aparelhos serão ofertados em São Paulo, Campinas, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, 



Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro. A campanha de divulgação, assinada pela DM9DDB, 
engloba filmes para TVs aberta e paga, mídia exterior nas praças onde ela é permitida, 
revistas e, principalmente, internet. "Criamos um site que explica a mecânica e indica os 
postos de troca. Também faremos blitz em faculdades e colocaremos no mercado 7 milhões de 
latas decoradas alusivas à promoção", diz Caio Pugliese, gerente de eventos de promoção do 
Guaraná Antarctica. 
 
Lançada ao longo do mês de outubro, a promoção é fruto de dois anos de desenvolvimento e 
pesquisas da The Marketing Store, que viu na Ambev o cliente mais apropriado para uma 
iniciativa com o aparelho, oferecido pelo centro internacional da agência em Chicago e 
resultado de um trabalho conjunto da estrutura global da companhia. 
 
"O Sonzera foi inicialmente idealizado para funcionar em la-tinhas e garrafas de refrigerante, 
mas funciona também em outros objetos. Aliás, essa é a vontade dos consumidores, pelo que 
vimos nas pesquisas", afirma Diogo Patury, diretor de contas da The Marketing Store. Para ele, 
o grande desafio das campanhas é explicar o funcionamento de um aparelho sem similar no 
varejo. "Diferentemente de promoções que oferecem camisetas, por exemplo, essa envolve 
um produto que o consumidor não identifica quando passa pelo posto de troca. Por isso, as 
ações nesses locais têm de ser proativas, chamando a atenção do público e demonstrando 
como funciona o aparelho", explica Patury. 
 
A batalha dos refrigerantes será como o verão brasileiro: bem quente. Que vença o mais 
refrescante. 
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