
Gillette renova com Seleção até 2014

por Cristiane Marsola

Gillette renovou o patrocínio da
Seleção Brasileira de Futebol pa-

ra os próximos quatro anos. A marca
da Procter & Gamble não divulgou o
valor do investimento. "Nós não abri-
mos esse valor, mas estamos investin-
do muito. É de 30% a 35% mais do
que investimos na Copa do Mundo
de 2010. A Copa rendeu muito para
a marca", disse José Cirilo, diretor de
marketing da Gillette. O patrocínio
vale para as seleções masculinas de
futebol Sub-23, Sub-2o e Sub-17 e
também para a feminina.

Com o contrato, além do título de
patrocinadora oficial da Seleção Brasi-
leira de Futebol, a marca pode utilizar
as imagens dos jogadores e da comis-
são técnica, realizar ações promocio-
nais e colocar a logomarca nas placas
dos campos quando houver jogo da
Seleção. "A força e a performance da
Seleção Brasileira combinam bem
com a Gillette", falou Cirilo.

Apesar de não fazer mais parte da
Seleção Brasileira, o craque Kaká con-
tinua sendo patrocinado pela Gillette
e deve seguir nas campanhas da mar-
ca. "Estamos hoje com novos talentos
aqui, quem sabe não encontramos
alguém para fazer dupla com o Kaká
nos comerciais", declarou Cirilo.

As novidades foram apresentadas
, em um evento em São Paulo (SP) com
a presença de grandes nomes do fute
bol, em um encontro de gerações. Da
atual Seleção, estavam os jogadores
Neymar e Ganso e o técnico, Mano
Menezes, e, dos times antigos, os
jogadores Cafu e Bebeto e o técnico
Zagallo. "Quisemos apresentar a nova
cara da Seleção Brasileira com uma
ação inusitada. A marca se posiciona
como em um momento de prepara-
ção para a conquista e foi isso que
quisemos mostrar", explicou Fabricia
Navarro, diretora de atendimento da
Koch Tavares, agência que assina

Mano Menezes recebe dicas de Zagallo em troca de camisa

Cafu, Ganso e Neymar usam Gillette para se bobear

a ativação da marca. No evento, os
jogadores fizeram a barba usando o
produto e os mais velhos ajudaram
os mais novos na empreitada. Depois,
houve uma troca de camisas entre Be-
beto e Neymar, entre Cafu e Ganso e
entre Zagallo e Mano Menezes.

A Koch Tavares também criou o
selo "A nova cara da Seleção Brasi-
leira", lançado no mesmo evento. "A
nova cara da Seleção Brasileira é jo-
vem, talentosa, e de quem gosta de jo
gar bonito e bem barbeado", afirmou
Cirilo.

A comunicação terá três fases. A
primeira, iniciada ontem, é o lança-
mento do selo. A segunda tem como
mote a conquista do ouro olímpico
inédito para a seleção masculina de
futebol. A terceira será focada na
Copa de 2014, quando o País tentará
conquistar o sexto título mundial. "O
selo será usado na comunicação toda
vez que a Gillette falar de Seleção Bra-
sileira de Futebol", contou Fabricia.

Além do patrocínio da Seleção
Brasileira com a marca Gillette, a P&G
é patrocinadora do Comitê Olímpi-
co Internacional. O contrato vale de
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2010 a 2020 e inclui as Olimpíadas
de Londres e do Rio de Janeiro. "Ti-
vemos uma experiência muito bem
sucedida nas Olimpíadas de Inverno
de Vancouver este ano com o time
norte-americano", falou Paulo Koelle,
diretor de marketing da P&G no Bra-
sil. A parceria da P&G com o esporte
já dura mais de cem anos, segundo o
executivo.

PROMOÇÃO
A NewStyle assina a promoção Mega
Economia Gillette. Com o objetivo

Neymar e Bebeto trocam camisas da Seleção

de divulgar os megapacks da marca,
serão sorteados dez carros Fiat Palio
Economy zero km entre os consumi-
dores que comprarem produtos par-
ticipantes.

A promoção vai até 8 de novem-
bro. Os participantes cadastram os
produtos no site www.promocaogil-
lette.com.br e respondem à pergunta:
"Qual a marca para o homem que ofe-
rece uma megaeconomia?".

A campanha tem a criação assina-
da por Cláudio Xavier, Ricardo Cor-
reia, Levy Mota e Daniel Goltcher. Ganso e Cafu se confraternizam
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