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O Fla-Flu do domingo, 4, vá-
lido pela 27a rodada do Campeo-
nato Brasileiro, marca a estreia 
oficial da Ale Combustíveis como 
patrocinadora do Flamengo. A 
empresa está investindo R$ 3,5 
milhões para estampar sua mar-
ca durante três meses (o acordo 
se encerra em dezembro, mas 
existe a possibilidade de renova-
ção) no uniforme do clube mais 
popular do País, aplicando 
cerca de metade desse 
valor para ativar o 
patrocínio.

“A expectativa é 
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Logo aparece nas camisas do time: acordo válido por três meses

muito grande em ter-
mos de visibilidade. 
Vamos investir quase 
50% do valor do pa-
trocínio em ativação. 
Achamos que a expo-
sição será por pouco 
tempo e queremos 
fazer render, princi-
palmente em praças 
onde a marca é pouco 

consolidada. Pretendemos ter 
uma visão mais homogênea 

da marca no Brasil. Te-
mos expectativa de in-

cremento de vendas 

também, mas não temos uma 
meta”, aponta Aline Reis, geren-
te de marketing da Ale.

O plano de ação, deflagrado 
no próprio domingo, 4, inclui 

ações de relaciona-
mento em um ca-
marote no Maracanã 
em todos os jogos do 
clube em casa, blitz 
em rádios com dis-
tribuição de prêmios 
nas praças de Belém, 
Fortaleza, Natal, Rio 
de Janeiro, Salvador 
e Natal, blitz nas ruas 

em dias de jogos com distribui-
ção de brindes (como uma ca-
misa alusiva ao patrocínio), pro-
moções focadas em redes sociais 
da internet, ações de marketing 

direto com a base de torcedores 
cadastrados do clube e uma cam-
panha em mídia impressa, criada 
pela 18 Comunicação.

Já em cem postos da rede 
serão distribuídos gratuitamente 
para os torcedores rubro-negros 
kits com um livreto comemora-
tivo (com fotos e a história do 
Flamengo) e um adesivo. Além 
disso, a empresa de combustíveis 
lançará duas ações de marketing 
de guerrilha guardadas a sete 
chaves. A primeira está prevista 
ainda para o mês de outubro e a 
outra para novembro. A agência 
Espalhe é a responsável pela 
criação. “Pelo pouco tempo, 
apostamos em ações de impacto 
e de fácil operacionalização”, 
resume Aline.

Fernando Murad

Fausto Silva é o garoto-propaganda da ação

Promoção 

Unilever dará R$ 2 milhões em prêmios
Para marcar seus 80 anos de 

Brasil, a Unilever inicia nesta 
semana sua primeira promoção 
unificada, envolvendo dez marcas. 
A ação terá o maior prêmio indivi-
dual já oferecido no País: R$ 2 mi-
lhões. Com o apresentador Fausto 
Silva como garoto-propaganda, 
a iniciativa está sendo divulgada 
por campanha desenvolvida pelas 
agências Ogilvy, Bullet e Fbiz. 
Haverá inserções na TV, rádio, 
internet e mídia impressa.

Além do prêmio principal, 
estão previstos dois sorteios de 
R$ 10 mil em cada um dos 80 dias 
da promoção, que vai até 20 de 

dezembro, e mais dois de R$ 100 
mil aos domingos. 

Para participar, os consumido-
res terão de comprar um produto 
das marcas Ades, Hellmann’s, 
Knorr, Kibon, Dove, Lux, Axe, 
Rexona, Seda e Omo. Códigos 
nas embalagens, que precisam 
ser guardadas para o resgate 
dos prêmios, devem ser 
enviados via SMS para 
o número 80800 junta-
mente com a resposta à 
pergunta “Qual empresa 
traz vitalidade para sua vida 
há 80 anos?”. 

A logística de planeja-

mento da promoção envolveu as 
12 fábricas da Unilever para a 
codificação de quase 1 bilhão de 
produtos. A companhia espera 
receber mais de 20 milhões de 
torpedos dos participantes. Para 
iniciar a ação foi escolhido o do-
mingo, 4, data oficial do aniver-

sário da Unilever. 

Além dos sorteios se-
manais, o Domingão do 

Faustão, da Rede Globo, 
será palco de uma série de 

merchandisings institucionais 
do anunciante, que irão ressal-
tar os projetos socioambientais 

desenvolvidos e apoiados pela 
Unilever.

O Brasil é o único mercado 
no qual a companhia investe em 

sua marca corporativa. O País 
responde pelo terceiro maior 
faturamento da multinacional, 
atrás apenas dos Estados Unidos 
e da Inglaterra. Em 2008, o fatu-
ramento bruto no Brasil foi de R$ 
10,29 bilhões.
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