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Apostando na combinação fute-
bol e cerveja, a Ambev fechou
parceria com 23 times de futebol
e distribuirá no mercado brasi-
leiro cerca de 20 milhões de latas
nas marcas Brahma, Brahma
Fresh e Polar com as cores dos
clubes em parte das embala-
gens. Além dos produtos, a
maior companhia de bebidas do
Brasil realiza ações conjuntas e
específicas para melhorar o pa-
trimônio de cada agremiação e
estará até o final deste ano com
280 bares alusivos ao esporte.

“O futebol já está no DNA da
Brahma e o consumidor já reco-
nhece isso”, afirma Marcel Mar-
condes, diretor de marketing da
Ambev. Segundo a companhia, as
iniciativas com o futebol já são os
primeiros preparativos para a
Copa do Mundo de 2014, evento
da qual é patrocinadora oficial. Só
no Rio de Janeiro, serão comer-
cializadas 8,2 milhões de latas
com as cores de Flamengo, Vasco,
Fluminense, Botafogo e América.

Entretanto, a estratégia da
Ambev de se aproximar dos tor-
cedores implica em uma série
de cuidados para que a iniciativa
não se reverta em perda nas
vendas por conta do fanatismo
pelo futebol. Desde o início da
ação os trabalhos estão sendo
dobrados nas áreas de produ-
ção, logística e distribuição.

Para que um torcedor não dei-
xe de comprar a bebida por esta
conter as cores do clube rival, há
a necessidade de se fabricar a
quantidade de uma lata decorada
proporcionalmente ao tamanho
da torcida, distribuir de acordo
com o consumo de cada região le-
vando em consideração a possibi-
lidade de haver um reduto de tor-
cedores, e embalar pacotes de 12
unidades com as cores de apenas
de um dos times, pois, caso haja
uma lata da cor rival, um fanático
torcedor pode rejeitar a compra.

“A complexidade dessa inicia-

tiva nas fábricas é multiplicado
por quatro. Temos que saber o
giro do produto de cada time e
isso é levado para a produção”,
explica Sérgio Bengard, gerente
de marketing da marca Brahma.

Ações conjuntas
Além das latas, a Ambev realiza
projetos em conjunto com os ti-
mes de futebol que visam me-
lhorar suas estruturas. Com o
Fluminense, por exemplo, a
companhia está participando da
reorganização da sala de troféus
do clube. Já com o Vasco, a em-
presa deve auxiliar na recons-
trução do vestiário do time.

Outra iniciativa é a customiza-
ção de 280 pontos de venda com
alusão ao futebol até o final deste
ano. A ação pode ser feita com as
cores de apenas um clube, onde
há a presença maior de torcedores
de apenas um time, ou com ma-
terial referente ao esporte como
um todo. “São maneiras diferen-
tes de se comunicar com os con-
sumidores”, diz Rafael Pulcinelli,
gerente de marketing da compa-
nhia e responsável pelo relaciona-
mento junto aos clubes de futebol.

Contra-ataque
Apesar de estar ligada ao esporte
desde a década de 90 com patro-
cínio à seleção brasileira e tendo
como garoto-propaganda o joga-
dor Ronaldo, a Ambev ganhou no
final do ano passado a concorrên-
cia no futebol da Kaiser. A marca
que pertence atualmente à Hei-
neken tem contrato com os qua-
tro grandes clubes paulistas e fe-
chou nos últimos meses acordos
de patrocínio com o ex-jogador
Romário e o atual técnico da sele-
ção brasileira Mano Menezes.

“Nós já estamos em um se-
gundo nível na estratégia com o
futebol”, retruca Bengard. Tam-
bém ligada ao esporte, a compa-
nhia holandesa lançará produtos
com as cores de Corinthians, São
Paulo, Palmeiras e Santos, mas
segundo a empresa ainda não há
previsão para a iniciativa. ■

MÁQUINAS

Chinesa Lonking inaugura primeira filial
no Brasil em parceria com Grupo Megga
Localizada no Recife, ela comercializará pás carregadeiras, escavadeiras
e rolos compactadores. A escolha se deu pelo fato de a região concentrar
grandes obras, como a transposição do rio São Francisco, a ampliação
do porto de Suape, a construção da Transnordestina e projeto como o
da refinaria Abreu e Lima, da Petrobras. O investimento na filial é de R$ 2
milhões e, a expectativa de vendas, de 250 máquinas, no primeiro ano.

COMBUSTÍVEIS

Alemanha aprova aumento do teor
de etanol na gasolina de 5% para 10%
De acordo com nota divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente alemão,
90% da frota de veículos movidos a gasolina na Alemanha é compatível
com o uso da mistura de 10% de etanol no combustível. Para a União
da Indústria de Cana-de-açúcar, a notícia é positiva porque a Alemanha
é um grande mercado de combustíveis. Mas, ao mesmo tempo, pode ser
uma força pela proteção do mercado europeu contra o etanol importado.
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PARA OS TORCEDORES

Times que terão latas decoradas com o distintivo do clube estão 
espalhados por oito estados brasileiros, em milhões de unidades

Fonte: empresa    *previsto para 2011
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Ambev veste suas
latas com a camisa de
23 times de futebol
Companhia realiza ações conjuntas e coloca cerca de 20 milhões
de embalagens no mercado brasileiro com as cores dos clubes

Estratégia da
Ambev em se
aproximar dos
torcedores implica
uma série de
cuidados para que
a iniciativa não
se reverta em
perda nas vendas
por conta do
fanatismo pelo
futebol dos
brasileiros
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TRANSPORTES

Hitachi estuda trazer ao Brasil trens híbridos
para distâncias de até 110 quilômetros
Eles combinam motores a combustão e elétricos, e têm bateria para
armazenar energia. Os trens estão em teste no Japão e na Inglaterra, e
a empresa pretende trazê-los ao país para operar onde as linhas não tem
eletrificação. O anúncio foi feito ontem, na feira Negócios nos Trilhos, pelo
vice-presidente da Hitachi Brasil, Toshiro Iwayama: “é ideal para operar
em lugares com pouca infraestrutura e distâncias de até 110 quilômetros”.

AVIAÇÃO

Demanda por transporte aéreo no Brasil
cresce 16,8% em outubro, diz Anac
O ritmo é menor que o verificado em setembro. No ano até o mês
passado, a demanda acumula salto de 25%, depois de ter avançado a um
ritmo 27,4% até setembro. A oferta de assentos em outubro, apresentou
alta de 17,9% sobre o mesmo mês de 2009, mesmo percentual da
expansão no acumulado de 2010. A ocupação nos voos domésticos teve
pequena variação, de 72% em outubro de 2009 para 71,4% neste ano.

Antonio Milena
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PARCERIA COM A CLARO

Chip com conteúdo de futebol terá lançamento com Larissa Riquelme

Além das ações com os 23 times
de futebol, a Ambev pretende
estreitar a relação com os
torcedores brasileiros com um
chip para celular com conteúdo
e informações disponíveis grátis
sobre os clubes e campeonatos
nacionais. Em parceria com
a operadora Claro, o chamado
“Chip do Brahmeiro” será
comercializado pela internet
a partir do próximo final de
semana, por R$ 15, com o mesmo
valor para ligações pré-pagas.
Até o próximo ano, a companhia
pretende comercializar cerca

de 150 mil itens. “Levantamentos
apontam que os fãs de futebol
passam uma hora do seu dia
atrás de informações sobre o
esporte na TV, internet e jornais.
Com o chip ele terá acesso
gratuitamente”, afirma Sérgio
Bengard, gerente de marketing da
Brahma. O produto disponibilizará
aos usuários notícias sobre os
clubes, resultados dos jogos,
estatísticas do campeonato e
alertas de gol de acordo com o
time de quem utiliza o aparelho.
Para divulgar o “Chip do
Brahmeiro”, a Ambev lançará

na próxima semana um filme
publicitário protagonizado
por Zeca Pagodinho,
garoto-propaganda da Brahma,
e a modelo Larissa Riquelme,
musa da última Copa do Mundo,
na África do Sul. Além do
comercial na TV, a divulgação do
produto abrangerá ainda peças na
mídia online e anúncio em jornais.
A partir dessa semana, a Ambev
coloca no ar o novo site da
Brahma com grande espaço para
as ações da marca no futebol
e conteúdo exclusivo dos clubes
parceiros da companhia. F.S.
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1 Projeto da Ambev junto ao Fluminense prevê a
reorganização da sala de troféus do clube carioca, que
passará a receber um número maior de visitantes; 2 Já com
o Vasco da Gama, iniciativa conjunta da empresa será a
modernização do vestiário utilizado pelos atletas do time
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Marcel Marcondes,
da Ambev: ações no

futebol já fazem parte da
estratégia da Brahma e
estão no DNA da marca

Larissa Riquelme promove o “Chip do Brahmeiro”, da Ambev

Patrocinador do Corinthians desde o ano passado,
o banco Panamericano teve fraudes detectadas
esta semana pelo Banco Central (BC) e a renovação
do contrato para a temporada de 2011 ainda é uma
incógnita. Com um contrato de R$ 7 milhões,
a instituição financeira estampa sua marca
na barra do uniforme do clube paulista. Procurado,
o Corinthians não se manifestou sobre o assunto.

NO BANCO DE RESERVAS

Reginaldo Castro/O Dia

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12, 13, 14 e 15 nov. 2010, Primeiro Caderno. p.  22-23.
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