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Que a Copa do Mundo é uma das melhores oportunidades que sem tem para tomar cerveja ao 
lado dos amigos até a Diageo, fabricante da vodca Smirnoff sabe. Reconhecendo o potencial 
da concorrência, a gigante das bebidas está investindo 25% da verba de marketing de 
Smirnoff (valor não revelado) para mostrar que o destilado também combina com futebol. A 
meta é que o consumo desta vodca no Brasil aumente em 40% durante o mês do mundial, diz 
o gerente de marketing da marca, Walter Celli.  
 
Para conseguir repercussão e especialmente convencer o consumidor a trocar a cerveja por um 
drinque, a Smirnoff começou criando um rótulo alusivo à Copa do Mundo. "É o primeiro país no 
mundo a ter a embalagem de Smirnoff alterada", comenta Celli. A aposta no mercado 
brasileiro, segundo o executivo, faz bastante sentido.  
 
Trata-se do quarto maior mercado consumidor de Smirnoff no mundo, perdendo apenas para 
Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. "No Brasil, porém, é onde as vendas mais crescem", 
revela o executivo.  
 
Smirnoff ganha força ao ser apresentada em drinques especialmente elaborados para o 
mundial, que inclusive têm nomes ligados ao futebol. Estas bebidas misturam frutas. De 
acordo com Celli, a carambola, inclusive, foi escolhida como principal símbolo da ação. A fruta 
é utilizada no brasão oficial da campanha, por apresentar o formato de estrela. Também está 
presente no drinque "rumo ao hexa", um dos 11 criados para ser apresentados numa 
campanha publicitária.  
 
As embalagens contam com o ícone da marca (águia dupla) em um brasão verde e amarelo, e, 
acima dele, seis estrelas (carambolas) sinalizando a possibilidade do hexacampeonato.  
 
Para apresentar a nova embalagem (que fica até o fim da Copa) e os drinques criados para o 
mundial, haverá a campanha "Pura Vodka, Pura Emoção", criada pela agência JWT. Tem 
veiculação em mídia impressa e exterior. Outros drinques que estarão nos bares são "Adios 
Muchachos" e "Xô, Chucrute".  

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


