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Como patrocinador oficial, empresa diversifica ações ligadas ao evento. Meta é gerar 
valor. Diversificação. Essa é a palavra de ordem da Coca-Cola para a Copa Mundo de 
2006. Patrocinadora oficial da competição desde 1974, a companhia norte-americana 
optou, aqui no Brasil, pela inovação em sua estratégia de marketing como forma de se 
diferenciar da avalanche de iniciativas publicitárias e promocionais das companhias - 
patrocinadoras ou não - para o maior evento de futebol do planeta. Depois de 
promover um tour da taça oficial da Copa, que passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo 
no último final de semana, a Coca-Cola acaba de lançar a Copabola, uma embalagem 
em formato de bola, especialmente desenhada para o mundial.  
 
"A Coca-Cola tem uma das parcerias mais longevas com a Fifa. A idéia para esta 
competição é justamente abordar de uma forma diferente e gerar valor tanto para os 
consumidores como para os nossos clientes", comenta a diretora de marketing da 
companhia no Brasil, Mônica Horcades. Segundo a executiva, a empresa vem 
investindo continuamente em marketing, mas nos primeiros seis meses do ano os 
recursos serão alocados para a Copa do Mundo. "Este é o grande tema do semestre", 
afirma a diretora.  
 
Os últimos dados do Projeto Inter-Meios, do periódico Meio&Mensagem, mostram que 
o investimento da companhia em mídia somou R$ 95,3 milhões em 2004. No ano 
passado, o aporte geral da empresa no Brasil somou R$ 600 milhões. " O País 
apresenta crescimento constante e a empresa tem investido neste potencial", afirma a 
executiva.  
 
Mônica afirma que a corporação reconhece a importância do mercado nacional, 
especialmente em ano de Copa do Mundo. O País, aliás, entrou na rota da taça oficial 
da competição, que passará por 28 países. "Os resultados (da passagem do tour pelo 
Rio e São Paulo) ficaram acima das expectativas. Pesquisas indicavam que seria uma 
ação de sucesso, mas a iniciativa apontou que a taça representa bem a paixão do 
brasileiro pelo futebol", diz a diretora.  
 
O Brasil, aliás, é o segundo local onde a empresa lança sua embalagem diferenciada 
com o mote da competição. A Copabola, que foi produzida localmente, chega ao 
mercado nesta semana com uma edição de 40 milhões de garrafas. O México já tem 
uma versão do produto.  
 
Paralelamente, a Coca-Cola fechou com a MTV para a exibição do reality show "Os 
Convocados", que entrou no ar na semana passada. Trata-se da extensão de uma ação 
promocional que levará uma pessoa à Alemanha para a cobertura do evento 
futebolístico ao lado da equipe do programa Rock Gol.  
 
Mônica explica ainda que a Coca-Cola também adotou como estratégia o fechamento 
de parcerias com outros patrocinadores do evento, como Adidas e McDonald’s, além de 
acordos com clientes da companhia.  
 
Mais 16 anos de patrocínio  
 
Em novembro do ano passado, a matriz da Coca-Cola prorrogou por mais 16 anos - 
quatro Copas do Mundo - seu patrocínio na competição futebolística. Será a única 
fornecedora de bebidas não-alcoólicas, em um contrato avaliado em US$ 500 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


