
 
McDonald’s cria lanche e Antarctica muda guaraná 
Camila Teich 
  
A pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, empresas envolvidas com o 
patrocínio do futebol intensificam as estratégias de marketing inspiradas na competição. O 
McDonald’s, um dos patrocinadores oficiais do mundial, por exemplo, coloca no ar hoje um 
filme institucional com investimento de R$ 9 milhões. A campanha é da Taterka Comunicações. 
Além disso, ainda prepara-se para lançar em 21 de maio a ação promocional "Copa dos 
Sabores", que envolve a venda de sanduíches com receitas referentes a sete países campeões 
da Copa do Mundo. Serão oito comerciais para divulgar a estratégia de venda.  
 
Já o Guaraná Antarctica, produto da AmBev, líder da categoria com 30% de participação e 
marca patrocinadora da CBF, chega aos pontos-de-venda na versão Seleção. O produto, que 
mistura guaraná, kiwi, morango e abacaxi, busca homenagear a torcida e estará à venda até o 
fim da Copa.  
 
McDonald’s reforça seu marketing 
 
Empresa volta à TV com filme institucional e prepara promoção com lanche temático. A pouco 
mais de um mês para o início da Copa do Mundo da Alemanha, o McDonald’s - um dos 
patrocinadores oficiais da competição - fortalece sua comunicação ligada ao Mundial. Coloca no 
ar hoje o terceiro e último filme institucional relacionado ao evento esportivo e prepara-se para 
lançar ação promocional para o período da Copa, que será apresentada por uma campanha de 
oito comerciais. A promoção, aliás, seguirá os moldes da estratégia adotada em 2002, quando 
foram criados sanduíches temáticos para cada dia da semana. Agora, a gigante da fast-food 
comercializará os lanches inspirados nos times campeões da competição, que 
coincidentemente são sete.  
 
A previsão da empresa é de que as vendas durante a Copa repitam o desempenho da edição 
passada do Mundial, quando houve um aumento de 18%, segundo o vice-presidente de 
marketing do McDonald’s, Mauro Multedo. A ação promocional começa no dia 21 de maio e sua 
comunicação seguirá paralelamente ao filme institucional. O comercial que entra no ar hoje 
marca o fim da divulgação institucional associada à competição, que começou no ano passado. 
Esse filme, inclusive, foi o recebeu o maior investimento entre os três, de R$ 9 milhões em 
mídia e produção. A intenção na empresa é que com o comercial, assinado pela Taterka 
Comunicações, a marca consiga destacar-se na avalanche de companhias que usam a Copa 
como mote de suas campanhas publicitárias. "Optamos por levar os valores do McDonald’s 
para dentro do cenário da Copa do Mundo: a emoção, esperança, alegria", afirma Mauro 
Multedo. "Existe de fato um grande número de anunciantes falando sobre futebol, mas o 
McDonald’s não está diretamente relacionado ao esporte. Por isso, optamos por explorar os 
valores da Copa do Mundo, que vão ao encontro dos da marca", diz o diretor de atendimento 
da Taterka, Eduardo Simon. Neste último filme institucional - que tem a duração de 1 minuto e 
será exibido em TVs aberta e paga, além de cinema - o McDonald’s foi na contramão do 
mercado e, ao invés de usar craques do esporte, terá 250 crianças de diferentes 
nacionalidades na empreitada.  
 
Mais carga emocional  
 
O roteiro apresenta uma Copa do Mundo infantil, com torcidas formadas por crianças. As 
imagens são intercaladas por depoimentos, também de crianças, com mensagens de paz e por 
um mundo mais unido. O tom emocional é reforçado por uma trilha sonora orquestrada, com 
sons regionais de países que fazem parte do Mundial. Aliás, o executivo da Taterka acredita 
que essa carga emocional deve colocar a marca em posição de destaque entre aquelas que 
usaram o evento esportivo como tema.  
 
"O McDonald’s, como um dos patrocinadores oficiais, tinha a obrigação de trabalhar os valores 
da Copa", finaliza o diretor de atendimento.  
 



Leia mais 
 
Frutas incrementam o Guaraná Antarctica 
Sandra Azedo 
   
O produto tem 85 de mercado e é líder com 30% de market share. Trata-se do Guaraná 
Antarctica, marca da AmBev e uma das patrocinadoras da Seleção Brasileira, que está 
chegando aos pontos-de-venda numa nova versão, que mistura kiwi, morango e abacaxi. De 
acordo com a AmBev, este é um "brinde ao futebol canarinho", relacionando o lançamento à 
Copa do Mundo. "Estamos homenageando a torcida brasileira", informa a gerente de inovação 
de refrigerante, Flávia D’Elia.  
 
O Guaraná Antarctica Seleção mantém a base de guaraná de Maués (AM), mas agora com a 
adição das frutas. Hoje, no mercado, são vendidas as versões regular, diet, zon (com mais 
guaraná) e agora a Seleção. Esta edição limitada (será vendida até o fim da Copa) poderá ser 
encontrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, nas versões 
de lata e pet de dois litros.  
 
"O design da embalagem é especial, foi pensado justamente para ajudar a embalar a torcida", 
revela Flávia, ao completar que a empresa prevê um aumento no consumo do produto durante 
o mundial, sem revelar números.  
 
A escolha destas frutas, segundo a empresa, foi feita com base em pesquisas que resultaram 
no melhor sabor. "Lembramos que é a primeira vez, em 85 anos, que adicionamos frutas a 
esta bebida", reforça a executiva da AmBev.  
 
Para divulgar a novidade, a empresa lança uma campanha assinada pela Duda Propaganda. Há 
campanha com filme em TV aberta, por assinatura, mídia impressa, internet e material de 
ponto-de-venda. O filme de 30 segundos deverá ir ao ar na segunda quinzena de maio.  
 
Como patrocinadora da Seleção Brasileira, a marca começou a trabalhar no evento desde 
outubro de 2005. Foi com a promoção "Vista a Camisa", que consistia na troca de tampinhas 
do produto, mais uma quantia em dinheiro, por camisetas do Guaraná Antarctica alusivas à 
Copa do Mundo.  
 
Em 2006, as ações para a tiveram início, em janeiro, com "Bar". Se seguiram outras ações até 
chegar ao polêmico filme em que Maradona vestia a camisa e cantava o hino do Brasil. A 
AmBev não revela qual a produção e nem mesmo quanto está investindo na versão Seleção. 
Hoje, o guaraná com fruta existente no mercado é o Kuat, da Coca-Cola, que mistura laranja.  
 



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


