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Mesmo antes de o País começar a se 
exercitar, tentando colocar nos eixos 

os preparativos para a Copa do Mundo 
de 2014 e a Olimpíada de 2016, o espor-
te por aqui já vinha numa crescente em 
número de adeptos e fazendo alguns se-
tores lucrarem cada vez mais. O de bebi-
das esportivas é um deles.

Segundo dados da Euromonitor, no 
mundo, esse segmento de produtos mo-
vimentou US$ 21,8 bilhões e um volume 
de 11,1 bilhões de litros, em 2011. No Bra-
sil, foram US$ 423 milhões, em valor e vo-
lume de 118,9 milhões de litros. Já dados 
da Nielsen mostram que o crescimento 
de 2008 para cá tem sido de dois dígitos. 
A expectativa é que o crescimento de 
12%, em valor na categoria, apontado 
pela Nielsen em 2011, seja mantido ou 
superado nos próximos anos, conso-
lidando o viés de altas significativas.  
Mesmo assim, comparado a outras cate-
gorias de bebidas, ainda há muito campo 
para a expansão no Brasil.

Líder de mercado, a Gatorade foi lan-
çada em 1965, nos Estados Unidos, ho-
je pertence à Pepsico e é distribuída no 
Brasil pela Ambev. Tiago Pinto, diretor de 
marketing da empresa, ressalta a melho-
ria das condições sociais do País, fazen-
do que uma parcela da população tenha 
um pouco mais de tempo livre — uma das 
atividades para aproveitá-lo é o esporte. 
“Só na cidade de São Paulo, quase meio 
milhão de pessoas participaram de cor-
ridas ano passado”, ressalta.

O executivo afirma que Gatorade prati-
camente criou a categoria, aplicando mui-
ta ciência para a reposição da perda de 
sais minerais e água que os atletas, profis-
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Sede de mercado
Bebidas esportivas inovam em formatos e investem em  
patrocínios para aumentar a penetração do segmento
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sionais ou não, enfrentam. Atualmente, a 
marca, que possui seis sabores de produ-
to, segue duas estratégias de distribuição: 
a do armazenamento, com venda em pon-
tos tradicionais de varejo, para o cliente 
que leva o produto para estocar em casa, 
e a de vendas nos chamados “pontos de 
suor”, ou seja, parques, quadras e acade-
mias de ginástica, com consumo imedia-
to. A marca tem exclusividade nas vendas 
em dois dos maiores parques da cidade 
de São Paulo, o Ibirapuera e o Villa Lobos.

Pinto diz que o principal desafio para 
Gatorade é puxar o aumento do consumo 
dessa categoria de produtos. “Somos lí-
deres no segmento no Brasil  há 24 anos, 
desde que a marca foi lançada aqui. Mas 
o consumo per capita ainda é baixo, em 
relação a países de perfil parecido, como 
Argentina e México”, avalia. O consumo 
per capita no Brasil é de 0,3 litro, enquan-

to o da Argentina é de 1,7 litro e o do Mé-
xico, de 1,9 litro. A meta da marca é ele-
var a penetração do segmento tanto entre 
quem já pratica esporte quanto nas regi-
ões onde a categoria ainda não é tão de-
senvolvida, como o Nordeste. Para isso, 
o patrocínio a eventos esportivos é fun-
damental. A marca é uma das parceiras 
oficiais da Seleção Brasileira de futebol. 

A virada do ano foi importante para 
a marca em termos de comunicação: foi 
adotada uma nova identidade visual, com 
direito a campanha global, cuja concep-
ção teve participação da TBWA Brasil e 
Lew Lara, em alinhamento à TBWA dos 
EUA. O filme incluiu cenas históricas do 
esporte brasileiro. 

Novas embalagens
O consultor da categoria de bebidas 

Adalberto Viviani confirma o pioneiris-

mo de Gatorade, mas destaca que ape-
nas recentemente a empresa vem apos-
tando mais em inovação, com formatos 
maiores. Concorrente da marca, a Mara-
thon — que pertenceu à Ambev e, hoje,  é  
da Globalbev — inovou no sentido opos-
to e foi a primeira a ofertar o produto em 
formato copo. “Marathon está passando 
por um processo interessante de rejuve-
nescimento e a tendência é de que o seg-
mento tenha mais players, mais empre-
sas entrantes”, diz Viviani. 

A expectativa da Marathon é angariar 
adeptos da bebida principalmente junto 
à classe C. A empresa promete dois lan-
çamentos para o segundo semestre, que, 
segundo o executiva, trarão novas pers-
pectivas para a marca. Para aumentar as 
vendas nos próximos anos, a meta é in-
vestir 10% do faturamento em marketing. 

Quando adquiriu a marca Marathon 
da Ambev, o objetivo da Globalbev era 
transformá-la em um concorrente signi-
ficativo de Gatorade. No entanto, a Co-
ca-Cola entrou no mercado com duas 
marcas: i9 e Powerade. Renata Barre-
to, diretora de novos negócios da Glo-
balbev, reconhece o grande alcance da 
distribuição da Coca-Cola , mas garante 
que Marathon pode ser encontrado em 
80% dos pontos de venda relevantes pa-
ra a categoria.  “Nenhuma marca conse-
guiu, ainda, ser alternativa ao Gatorade. 
A vantagem que a Coca-Cola tem é a da 
força de distribuição. Mas seu produto 
não tem essa percepção; o Marathon é 
mais percebido como alternativa”, ana-
lisa Adalberto Viviani.  

Gigante em campo
A Coca-Cola está trabalhando forte-

mente para incomodar mais a líder de 
mercado. Em 2008, trouxe às gôndolas a 
marca i9, mais leve, para pessoas que pre-
zam o esporte como estilo de vida. E, em 
2010, foi a vez de Powerade, com foco em 
performance e que compete mais direta-
mente com Gatorade, segundo Aliucha 
Ramos, diretora de marketing de produ-
tos para hidratação da companhia.  

Considerando os meses de janeiro a 
março deste ano, segundo a Coca-Cola, 
o share em volume de i9 ficou em 16,7% 
e o de Powerade, em 10,3%, o que, neste 
último caso, é considerado, pela executi-
va, um desempenho “excelente” para um 
produto lançado em 2010, no Brasil, du-
rante a Copa do Mundo da África do Sul 
— internacionalmente, já está presente 
em alguns mercados há 20 anos. 

No começo de 2012 Powerade mudou 
de fórmula e ganhou embalagem anatô-
mica, que não escapa da mão suada do 
atleta, e uma tampa que não vaza. O pro-
duto é sucesso em países como  Rússia, 
França e Austrália. Nos dois primeiros, a 
participação de mercado é de, respectiva-
mente, 93% e 88%. No Brasil, a estratégia 
de patrocinar corridas de rua impulsio-
na a evolução do posicionamento. Além 
disso, Powerade será uma das marcas 
oficiais das olimpíadas de Londres 2012 
e Rio 2016; e da Copa do Mundo de 2014. 
Em maio, a marca anunciou a formação 
de uma equipe de atletismo, com dez jo-
vens promessas do salto e da velocidade. 

“Temos uma delegação indo lá para 
Londres, para aprender e usar os conhe-
cimentos aqui em 2016”, comenta Aliu-
cha Ramos. No início de junho, a mar-
ca levará ao ar uma campanha mundial 
criada pela Wieden Kennedy e que será 
adaptada ao Brasil pela NBS.
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Tiago Pinto, diretor de marketing da Gatorade: consumo per capita  
do segmento no Brasil é seis vezes menor do que o da Argentina

A equipe de atletismo de Powerade, patrocinadora oficial de Olimpíada e Copa do Mundo
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1511, p. 28, 28 maio 2012.

Text Box
Foto

Text Box
Foto




