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Os gramados capixabas não verão a bo-
la rolar durante as copas das Confede-

rações de 2013 e a do Mundo de 2014, mas 
uma marca nascida no Estado estará pre-
sente em todos os jogos. Dona do status 
de chocolate e sorvete oficiais das compe-
tições, a Chocolates Garoto fará, nos próxi-
mos dois anos, seu maior desembolso em 
marketing em mais de 80 anos de trajetória.

Apenas em 2013 serão investidos R$ 200 
milhões em ações de mídia, nas redes so-
ciais e no desenvolvimento de produtos. O 
valor é equivalente ao montante investido 
em marketing pela companhia nos últimos 

Em parceria com a Brunoro Sport Bu-
siness (BSB), a Federação Interna-

cional de Capoeira (Fica) irá desenvol-
ver um projeto para firmar a identida-
de da capoeira como esporte no País e 
mundo afora. A proposta é desenvolver 
ações de marketing e unificar as verten-
tes da prática e seus torneios para assim 
divulgar melhor a atividade, presente 
em 130 países, segundo Sérgio Vieira, 
presidente da entidade. Patrocinadores 
ainda não foram definidos, mas os idea-
lizadores do projeto — que conta ainda 
com o apoio das consultorias R2, SPV e 
GTEC Digital — adiantam que a televi-
são será o maior difusor de conteúdo, 
junto com a internet.

De acordo com Marcelo Doria, pre-
sidente da BSB, este é um momento 
propício para gerar mais atenção para 
a capoeira, uma modalidade em cresci-
mento, que, como muitas outras, é ofus-
cada na mídia pelo sucesso do UFC. A 
TV, por sinal, acaba sendo aliada por 
outra forma. Vieira nota uma retoma-
da da trajetória da capoeira devido a 
Lado a Lado, atual novela das seis da 

negócios

Por um futebol garoto
Com maior investimento de sua história, Chocolates Garoto inicia projeto Copa do Mundo 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br

A marca da capoeira
Projeto quer fortalecer a prática, identificada com o Brasil, como esporte mundial

quatro anos e não inclui a verba paga pela 
cota de patrocínio da Fifa, cujas cifras não 
foram reveladas. Em 2014, o investimento 
pode ser ainda maior. Com a cota de patro-
cínio a Garoto terá exclusividade na ven-
da de chocolates e sorvetes nos estádios 
e estampará sua marca nas placas de LED 
nos campos e nos backdrops de entrevista.

Para Liberato Milo, novo diretor-geral da 
Garoto, o objetivo com o patrocínio é muito 
simples: acelerar o trabalho feito pela com-
panhia entre 2003 e 2012. “Nós últimos dez 
anos a Garoto cresceu mais que a indústria, 
aumentou em cem mil o número de PDVs, 

chegando a 400 mil, e expandiu a marca pa-
ra as categorias de sorvete, biscoito e barra 
de cereal. Mas o consumo de chocolate no 
Brasil ainda está abaixo da média mundial 
e temos muito espaço para crescer”, apon-
ta Milo, há 16 anos na operação da Nestlé 
na América Latina.

Transformando esses objetivos em nú-
meros, a companhia espera ganhar pelo 
menos quatro pontos percentuais de par-
ticipação de mercado em dois anos. Neste 
período, a expectativa é de que o volume 
de produção aumente 20% e que as ven-
das cresçam 25%. “O mercado é muito frag-
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Rede Globo. Segundo ele, é um pon-
to positivo que vai contra as deturpa-
das versões exibidas em filmes norte-
-americanos, como Esporte Sangrento, 

no qual a modalidade é abordada co-
mo uma atividade violenta.

Para o projeto global, algo que preci-
sa ser alinhado é a capacitação de téc-

mentado. A Garoto está entre a segunda e a 
terceira posição do setor e queremos que a 
marca saia fortalecida”, diz André Barros, ge-
rente executivo de marketing da companhia.

Sabor de futebol
A marca Garoto substituiu Nescau no 

patrocínio ao Mundial por transmitir me-
lhor o conceito de brasilidade, segundo 
os executivos. No entanto, Nescau e as 
demais marcas da Nestlé, também do-
na da Garoto, explorarão o tema futebol 
com o patrocínio a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF). “Garoto e futebol 
têm no DNA qualidade, irreverência, di-
versão, talento e dedicação. Nosso papel 
é convidar o Brasil e a seleção a provocar 
o lado garoto”, conta Barros.

Essa provocação virá na forma de novos 
produtos, embalagens e na comunicação. 
O primeiro projeto relativo ao mundial é a 
ação “A Copa é nossa e o chocolate é seu”, 
que convocará os fãs da marca no Face-
book para ajudar a desenvolver o sabor 
e a embalagem de um chocolate. Alguns 
consumidores participarão do processo 
dentro da fábrica. A data de lançamento 
do chocolate não está definida. Ele será 
um tablete e trará a imagem do Fuleco, 
mascote oficial da competição. “Decidi-
mos fugir do modelo tradicional de falar 
com o consumidor para conversarmos 
com ele, e estamos olhando para as redes 
sociais de forma especial”, aponta Barros.

Outros produtos exclusivos serão 
apresentados na Páscoa, como ovos re-
lativos à brasilidade e à seleção brasilei-
ra. Ainda em março alguns produtos da 
Garoto ganharão embalagens temáticas. 
O tema futebol também estará presente 
nas campanhas publicitárias. O time de 
agências da empresa para a Copa inclui 
W/McCann (propaganda), G2 (redes so-
ciais), Momentum (promoção) e Future 
Brand (design).

Liberato Milo, novo diretor-geral da empresa, e Fuleco: meta é ganhar 4% de participação com o patrocínio. Ao lado, detalhe do Chocolate da Copa

Uma proposta é exibir documentários em web TV para capacitar mestres pelo mundo

nicos, árbitros e mestres nos demais 
paí ses. “Nossos levantamentos mos-
tram que a capoeira está no mundo to-
do, mesmo que de maneira desorgani-
zada”, afirma Guilherme Rabello, pre-
sidente da R2 Consultoria. Para isso, a 
tecnologia será de grande valia. 

Um canal de web TV veiculará docu-
mentários atrelados a uma plataforma 
de ensino a distância, já que é impossí-
vel enviar professores a todos os locais 
em que se pratica o esporte. Organizar 
os torneios também é parte fundamen-
tal. Os campeonatos anuais já existiam 
no Brasil, contudo, com a demanda de 
outros países, existe a necessidade de 
reformular o calendário conforme as 
condições climáticas de cada região. 

Vieira diz que o cuidado com o as-
pecto cultural deve ser bastante minu-
cioso, motivo pelo qual a capacitação 
é necessária. “Existem vários tipos de 
cântico, cada um com sua finalidade. 
Com a espontaneidade, isso se perdeu. 
A canção Paranauê, a mais conhecida 
e associada à capoeira, virou ‘bana-
nauê’ em uma roda que vi no Portugal.” 
A identidade brasileira inerente à mo-
dalidade deverá ser destacada nos es-
forços de marketing do projeto. “O Bra-
sil é sempre visto como um país pacífi-
co, conciliador. É uma imagem impor-
tante a ser veiculada. E a capoeira traz 
isso, a questão da união, de se praticar 
dentro de uma roda”, completa Rabello.

Isabella Lessa

marketing esportivo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1543, p. 22, 21 jan. 2013.




