
O gol capixaba da Copa do Mundo 
Em seu maior investimento em mais de 80 anos, 
Chocolates Garoto patrocina torneio com o 
objetivo de ampliar a participação de mercadoo 
Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

OEspírito Santo não foi escolhido co-
mo uma das sedes da Copa das Con-

federações, em 2013, nem da Copa do 
Mundo, em 2014, mas o Estado terá um 
representante de peso na grande festa 
do futebol mundial. A Chocolates Ga-
roto está promovendo o maior investi-
mento em seus mais de 80 anos de his-
tória para conseguir o status de choco-
late e sorvete oficiais das duas compe-
tições da Pifa. 

"Queremos usar a oportunidade de 
ter três bilhões de espectadores vendo 
a Garoto, marca brasileira e capixaba. 
A exposição nos dará expansão e po-
tencial para o futuro que nem imagina-
mos" aponta Liberato Milo, há 16 anos 
na operação da Nestlé na América La-
tina e no posto de diretor-geral da Ga-
roto desde 1º de janeiro deste ano. Com 
a cota de patrocínio a empresa ganhará 
exclusividade na venda de chocolates e 
sorvetes nos estádios e terá sua marca 
nas placas de LED nos campos e nos 
backdrops de entrevista. 

A companhia irá investir apenas em 
2013 R$ 200 milhões em ações de mí-
dia, nas redes sociais e no desenvol-
vimento de novos produtos. O valor é 
equivalente ao montante destinado ao 

pela marca nos últimos qua-

tro anos e não inclui a verba paga pela 
cota de patrocínio da Fifa, cujas cifras 
não foram reveladas. Em 2014, com o 
País já respirando a Copa do Mundo, o 
investimento deverá ser ainda maior. 

Com o patrocínio, a empresa espe-
ra dar cont inuidade ao trabalho pro-
movido nos últimos dez anos — quan-
do aumentou em cem mil o número de 
pontos de venda, chegando a 400 mil, 
e expandiu a marca para as categorias 
de sorvete, biscoito e barra de cereal 
— e ganhar, pelo menos, quatro pon-
tos percentuais de participação de mer-
cado em dois anos. "O mercado é mui-
to fragmentado. A Garoto está entre a 
segunda e a terceira posição do setor 
e queremos que a marca saia fortale-
cida" assegura André Barros, gerente 
executivo de marketing da companhia. 

A expectativa é que o volume de pro-
dução aumente 20% e as vendas cres-
çam 25% até 2014. Apesar da grande 
visibilidade internacional da Copa do 
Mundo, não faz parte dos planos da em-
presa capixaba aproveitar o momento 
para fazer incursões em novos merca-
dos. Mas isso pode ocorrer. "O consu-
mo de chocolate no Brasil a inda está 
abaixo da média mundial e temos mui-
to espaço para crescer. Mas, se aparecer 
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uma oportunidade (no exterior), vamos 
olhar" explica Milo. 

A Garoto substituiu a marca Nescau 
no patrocínio ao Mundial por transmi-
tir melhor o conceito de brasilidade, se-
gundo os executivos. No entanto, Nescau 
e as demais marcas da Nestlé, t ambém 
dona da Garoto, irão explorar o tema fu-
tebol com o patrocínio à Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). "Garoto e fu-
tebol têm no DNA qualidade, irreverên-
cia, diversão, talento e dedicação. Nos-
so papel é convidar o Brasil e a seleção 
a provocar o lado garoto" conta Barros. 

Foco nos esportes 
Além do investimento no Mundial, a 

empresa mantém os incentivos e os pa-
trocínios no Estado, como a tradicional 
corrida de rua Dez Milhas Garoto que 
acontece todo ano, e, na edição 2013, 
terá "uma carinha" de Copa do Mundo. 
"É uma prova que traz gente do Brasil 
inteiro e de outros países. Além disso, 
t emos o t ime de basque te do Vila Ve-
lha, que é patrocinado pela Chocolates 
Garoto. É um time local, mas que dis-

puta a NBB (Liga Nacional de Basque-
te) e este ano está com uma temporada 
muito superior à do ano passado. Esses 
são alguns exemplos do que temos fei-

to no Espírito Santo, para reforçar nos-
sa marca" ressalta Barros. 

Outro ícone da empresa no mercado 
capixaba é a famosa fábrica de chocola-

te. No local, há uma loja aberta aos visi-
tantes. "Esse é um patrimônio da Garo-
to, é o segundo ponto mais visitado no 
Espírito Santo". Segundo ele, a fábrica é 
considerada uma ferramenta de divul-
gação e a lojinha será revitalizada e vai 
ter toda u m a comunicação visual pa-
ra entrar no clima de Copa do Mundo. 

O executivo de marketing diz que en-
tre os canais de mídia priorizados para 
as divulgações nos próximos dois anos 
estão TV aberta e as mídias sociais, além 
das ações de ativações promocionais . 
"Acreditamos que existe uma oportuni-
dade muito grande de interagir, de criar 
uma campanha junto com os consumi-
dores, a partir de ativações promocio-
nais." Em total sintonia com as campa-
nhas nacionais, ele frisa que as expec-
tativas da marca são as melhores pos-
síveis por causa da associação com o 
futebol. "Usamos a expressão 'Futebol 
mais Garoto; po rque que remos que a 
seleção brasileira redescubra o seu lado 
garoto no futebol. É aquela crença que 
o nosso futebol vai bem quando é mais 
irreverente, mais descontraído" revela. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Espírito Santo, São Paulo, p. 16-17, 22 abr. 2013.




