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Assistir aos jogos do Brasil na Copa com uma camisa oficial da Seleção, fabricada pela Nike, 
sai por quase R$ 200, preço inacessível para a maioria dos torcedores. Nem por isso vai faltar 
torcida uniformizada. O Guaraná Antarctica (AmBev), patrocinador oficial da CBF, e a 
fabricante de cereais Kellogg’s descobriram o poder desse uniforme e trabalham com 
promoções do tipo "junte e troque".  
 
"A promoção do Guaraná Antarctica será prorrogada por uma semana em São Paulo", diz 
Sergio Esteves, gerente da AmBev, referindo-se ao sucesso de "Vista a Camisa". A ação já 
havia acontecido no ano passado, mas agora a troca por camisetas (alusivas às cinco Copas 
em que o Brasil foi campeão) foi três vezes maior. Para levar uma para casa é preciso juntar 
cinco tampinhas mais R$ 9,90. "Se fosse um boné, não faria tanto sucesso. A camisa é um 
símbolo."  
 
A Copa também está fazendo a alemã Adidas, concorrente da Nike, a ter bons resultados. A 
empresa lucrou € 144 milhões no primeiro trimestre (mais 37%) em razão de vendas de 
roupas inspiradas no mundial.  
 
Camisa faz sucesso em promoção de empresas 
 
Ter uma camiseta oficial da seleção brasileira de futebol, que custa quase R$ 200, chega a ser 
um privilégio. Mas não é por falta de uniforme verde e amarelo que vai faltar empolgação 
nesta Copa do Mundo. Quase um objeto do desejo para o torcedor, a camisa do Brasil se 
tornou uma excelente peça de marketing para as empresas, que trabalham com promoções do 
tipo "junte e troque". Este é o caso do Guaraná Antarctica (AmBev) e até da marca de cereais 
Kellogg’s.  
 
De acordo com o gerente nacional de promoções ao consumidor da AmBev, Sergio Esteves, a 
promoção "Vista a Camisa" fez tanto sucesso que a empresa decidiu prorrogar a troca por 
mais uma semana, em 30 pontos da Grande São Paulo. São cinco modelos diferentes das 
Copas de 58, 62, 70, 94 e 2002. Cada uma pode ser obtida trocando cinco tampinhas do 
refrigerante mais R$ 9,90.  
 
Esta promoção foi feita pelo Guaraná Antarctica, patrocinador oficial da Seleção, no ano 
passado, mas desta vez, só em São Paulo, a troca foi três vezes maior. "Se fosse um boné não 
faria tanto sucesso. A camisa é um símbolo", diz Esteves. A AmBev teve de renegociar com 
fornecedores. A Duda Propaganda assinou a campanha de divulgação.  
 
No caso da Kellogg’s, a promoção é a "Saboreie essa Paixão". É preciso comprar três 
embalagens de um dos produtos participantes, acessar o hotsite da promoção e cadastrar os 
códigos. O consumidor escolhe a camiseta e a Kellogg’s a envia em até quatro semanas e sem 
custo.  
 
 



 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


