
AmBev escala Ronaldo para a Guatemala 
 
 
Para conquistar mercado da líder Cervecería Centroamericana na Guatemala, a 
brasileira AmBev resolveu partir para o ataque com o jogador de futebol Ronaldo. O 
craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira estrelará o comercial que marcará a 
entrada da companhia em solo guatemalteco. 
 
A intenção da empresa, que agora se apresenta como a multinacional brasileira do 
setor de bebidas, é usar o patrocínio da Seleção e do craque brasileiro para gerar 
visibilidade e vendas à empresa, seja em território nacional ou no exterior. ''A 
estratégia é pegar emprestada para nossos produtos a credibilidade do Ronaldo e da 
Seleção Brasileira, a grande embaixatriz do País no exterior'', diz o gerente de 
marketing esportivo da AmBev, Alexandre Leitão. 
 
A julgar pela receptividade que o jogador teve ao desembarcar naquele país, a 
estratégia tem tudo para dar certo. Mais de 3 mil guatemaltecos recepcionaram o 
craque brasileiro na última semana, que desembarcou na Guatemala para gravar o 
comercial da AmBev. 
 
Embora o executivo não tenha revelado detalhes da ação publicitária, ele adiantou que 
entre os produtos divulgados devem estar o tradicional Guaraná Antarctica e uma nova 
cerveja. Ao que parece, não será apenas a Brahma a destacada para fazer frente à 
Gallo, da rival Cervecería Centroamericana. 
 
Esta não é, contudo, a primeira vez que a companhia escala o jogador para encampar 
campanhas publicitárias de seus produtos no exterior. Experiências semelhantes já 
aconteceram em Portugal e na Espanha, para divulgar o Guaraná Antarctica. ''A 
receptividade e o resultado obtido em ambos os casos foram excelentes'', afirma 
Leitão, sem fornecer detalhes financeiros das operações. 
 
Patrocínio esportivo faz parte da divulgação da marca 
Mais do que utilizar jogadores como Ronaldo ou Kaká para divulgar suas marcas, a 
AmBev também pretende com o patrocínio esportivo, e mais especificamente com o da 
Seleção Brasileira, estreitar seu relacionamento com seus clientes, os pontos-de-
venda. Para tanto, a companhia tem trabalhado ações pontuais ao longo deste ano, 
em que alguns de seus clientes são convidados a ''passar a experiência'' de ter contato 
com a Seleção e assistir um jogo, seja no Brasil ou no exterior. 
 
''Já fizemos isso. Levamos 150 pessoas para assistir a um jogo da Seleção em 
Portugal'', recordou-se Leitão. ''Neste ano, contudo, nosso foco está nos nossos 
clientes.'' Outro claro objetivo com esse patrocínio à Seleção, que consome US$ 10 
milhões anuais mais remuneração variável em cima das vendas do Guaraná Antarctica 
(que pode chegar a outros US$ 10 milhões), é de abrir as portas de mercados de fora 
para o refrigerante genuinamente brasileiro. 
 
Por meio dos anúncios nas camisetas de treino e cartazes de patrocínio fixados quando 
a equipe concede entrevist as, a companhia brasileira consegue, de forma sutil, 
despertar a curiosidade de consumidores de fora. 
 
Esse tipo de ação, inclusive, já rendeu alguns problemas em jogos realizados pela 
Seleção Brasileira na América do Sul. Na Colômbia, por exemplo, a cervejaria Águila 
não concordou em compartilhar espaço na sala de imprensa com os cartazes 



promocionais da companhia brasileira. Conclusão: o técnico Carlos Alberto Parreira 
acabou não concedendo entrevista ao término da partida. Prova de que as companhias 
da região já estão cientes da força da multinacional brasileira e tentam se proteger 
como podem de suas investidas. 
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