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Expectativa é que o consumo cresça, de 15% a 20%. 
 
Concursos de vídeos, promoções em bares, distribuição de prêmios, guias da Copa do Mundo e 
bebidas são algumas das ações que as cervejarias Ambev, Kaiser e Bavaria estão preparando para 
promover produtos durante o período do principal campeonato de futebol do mundo. O objetivo 
das empresas é praticamente o mesmo, aumentar o consumo de bebidas, e conseqüentemente o 
faturamento, e disputar a preferência do consumidor, que deverá tomar muita cerveja: a 
expectativa da ACNielsen é de que o consumo de chopp e cerveja cresça entre 15% e 20%. 
 
O gerente nacional de Chope da Ambev, João Paulo Badaró, afirmou que a empresa quer com as 
ações é deixar claro ao consumidor que, em período tão importante para o Brasil, a melhor opção 
para assistir os jogos é um bar que tenha Chopp Brahma. 
 
"E não estamos medindo esforços para isso. A Copa do Mundo é um momento especial para a 
Ambev porque, diferentemente da edição anterior da Copa, este ano os jogos ocorrerão num 
horário bom para o comércio, bares em geral e para os consumidores. Há todo um envolvimento 
maior do público nesta fase e especialmente este ano, uma vez que a confiança do público na 
Seleção Brasileira de Futebol é grande", disse ele. 
 
Badaró disse que a marca Chopp Brahma vai atuar em três frentes, a partir do final deste mês. O 
primeiro, diz ele, refere-se à prestação de serviço. Por meio de um projeto criado pela empresa, a 
Real Academia do Chopp, estão sendo capacitados cerca de 135 mil profissionais de todo o País, 
desde garçons até proprietários de estabelecimentos comerciais, para atender a demanda extra 
no mês de junho. "Vamos reforçar a parceria com os pontos-de-vendas por meio da prestação de 
serviços para garantir a qualidade do produto que chegará aos copos dos consumidores. O 
treinamento gratuito que estamos oferecendo engloba técnicas eficazes de como servir o chope na 
temperatura ideal, como manter o estoque e armazená-lo, além da manipulação correta do copo e 
da chopeira", explica Badaró.  
 
O segundo pilar do Chopp Brahma, segundo o gerente nacional de Chope da Ambev, é a ativação 
do consumidor por meio de ações promocionais dentro dos pontos-de-vendas, combinadas com 
dicas de consumo responsável. 
 
Consumo dentro dos limites; nunca por menor de 18 anos 
 
Segundo Badaró, a empresa quer que o público consuma o produto dela, mas dentro dos limites e 
nunca por menores de 18 anos se for bebida alcóolica. Para isso, ele garatiniu que serão 
distribuidos materiais de treinamento com mensagens salientando a importância de não dirigir 
após beber, por exemplo.  
 
"Preparamos um guia da Copa do Mundo, com curiosidades e sugestões de locais para assistir aos 
jogos, que o consumidor ganha como brinde na compra de Chopp Brahma. Encomendamos aos 
cartunistas Ique, Ziraldo, Paulo Caruso, Aroeira e Jaguar edições distintas e especiais de 
calderetas (copo de chopp em vidro, com design especial, em 350 ml), cada uma retratando uma 
final de Copa do Mundo conquistada pelo Brasil. Os interessados em colecioná-las precisam 
consumir três chopes Brahma e acrescentar R$ 4,00. Também distribuiremos vale-chope e 
cartelas com opções de quantidade de chopes de 20, 50 ou 100 unidades", adiantou Badaró. 
 
O terceiro pilar da marca serão anúncios veiculados em TV, internet e revistas que, de acordo com 
Badaró, remetam ao consumidor a idéia de que o melhor lugar para consumir chopp são os que 
oferecem produtos da marca.  
 



De acordo com a ACNIelsen, atualmente o Chopp da Brahma representa 41,9% de participação de 
mercado em São Paulo, 86,3% no Rio de Janeiro e 59,8% em todo o Brasil.  
 
A Kaiser aposta na criatividade de seu público-alvo para aproximar-se do consumidor e promover 
a marca. A cervejaria lançará a partir do próximo dia 20 o concurso cultural Copa VideoKast 
Kaiser, que premiará os vencedores com aparelhos de TV de plasma, home theater e iPods Vídeo.  
 
Para concorrer, é preciso ser maior de 18 anos, acessar o site da Kaiser e desenvolver um 
videokast (tecnologia que permite ao internauta produzir seus próprios vídeos a partir de diversas 
imagens) sobre o tema Paixão de Torcedor.  
 
Segundo o gerente de Marketing da Kaiser, Marcello Ursini, a fabricante de cerveja utiliza a 
Internet de forma inovadora para relacionar-se com mais eficiência com os consumidores. O 
conceito do concurso segue o posicionamento da marca, que prima pela comemoração dos 
melhores momentos da vida.  
 
Para a Kaiser, o melhor da Copa do Mundo acontecerá também fora dos campos, na torcida dos 
brasileiros até o último segundo e na comemoração da vitória em um bar tomando uma Kaiser 
gelada", explicou . 
 
Vencedores deverão de ter mais votos de júri popular 
 
Os vencedores, segundo Ursini, serão os que tiverem maior número de votos pelo júri popular. Os 
4 (quatro) vídeos mais visualizados ganharão um iPod Vídeo.  
 
A Kaiser disponibilizará para cada criador de videokast um kit de divulgação composto por 
ferramentas como e-mail personalizado (para que o participante envie aos amigos) e peças de 
mídia eletrônica(como banners que poderão ser colocadas nos blogs), além de assinatura de e-
mail chamando para o voto.  
 
Outra ação desenvolvida pela Kaiser é a troca de 12 tampinhas metálicas ou cupom fiscal que 
comprove a compra de um 12 latas de cerveja da marca por uma bandeirinha do Brasil que 
poderá ser fixada em diversos locais, como carro, televisão, computador, janela do quarto.  
 
Aproveitando o fato da Bavária, na Alemanha, ser uma das localidades onde ocorrerão jogos da 
Copa do Mundo de 2006, a Bavaria concentrará suas ações na linha Premium com novidades na 
Internet, televisão, ponto de venda e promoções para o torcedor. 
 
Além de ser patrocinadora oficial das transmissões do canal a cabo de esportes ESPN, a marca 
estréia uma parceria inédita com o MSN, serviço on line de maior audiência no país, para 
divulgação em tempo real dos resultados dos jogos durante a Copa.  
 
O logotipo da cervejaria também estará presente nos blogs dos principais astros de seis seleções 
mundiais, contando os bastidores da preparação para os jogos. Na seleção brasileira, o blogueiro 
escolhido foi o atacante Ronaldinho Gaúcho, que reserva notícias exclusivas para os torcedores 
brasileiros. 
 
"Entramos com tudo na internet e na onda dos blogs. Em todas as nossas ações, procuramos 
manter os preceitos de autenticidade da marca e por isso optamos por parcerias que realmente 
possam envolver o torcedor com o espírito do futebol. Ainda estamos preparando muitas outras 
surpresas para oferecer aos consumidores uma Copa do Mundo muito mais premium", afirmou o 
gerente de Marketing da Bavaria, Cesar Tavares. 
 
 
 



Brasil é o time mais atraente, dizem patrocinadores corporativos 
Ravi Ubha, Da Agência Bloomberg 
 
O Brasil é o time de futebol mais atraente para os patrocinadores corporativos, entre as seleções 
nacionais que participarão da Copa do Mundo de futebol na Alemanha no mês que vem, segundo 
pesquisa realizada pela empresa de marketing esportivo Global Sponsors.  
 
A seleção brasileira, que terá Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Roberto Carlos em campo, ficou à 
frente da França e da Inglaterra, respectivamente a segunda e a terceira colocadas do ranking, 
disse a empresa, sediada em Londres. 
 
A Global Sponsors obteve o resultado por meio das respostas de compradores de direitos de 
patrocínio que trabalham nas 500 maiores empresas listadas pela revista Fortune.  
 
"A combinação sul-americana de estilo e paixão do jogo dos brasileiros cria equipe que o público 
admira", disse o fundador da Global Sponsors, Michael Stirling, em comunicado divulgado por e-
mail. "Nossos clientes reconhecem a oportunidade que esse tipo de patrocínio traz e querem se 
ligar a esse tipo de negócio", afirmou ele.  
 
O anúncio da Global Sponsors foi feito cerca de uma semana após a revista britânica Marketing 
ter divulgado que a equipe nacional da Inglaterra é a mais valiosa do mundo em termos de receita 
de patrocínio. ] 
 
As equipes de Portugal e Itália completam a lista dos cinco primeiros times da Global Sponsors.  
 
Já as seleções de Coréia do Sul e Gana entraram para a lista dos 10 primeiros times, que não 
inclui a Alemanha, anfitriã da próxima Copa, nem os Estados Unidos.  
 
"Essas duas seleções nacionais são, sem dúvida, equipes poderosas, mas seu poder de atração 
junto aos cidadãos do mundo não tem o alcance supranacional que as outras seleções têm", disse 
Stirling. 
 
Mais atraentes 
1. Brasil  
2. França  
3. Inglaterra  
4. Portugal  
5. Itália  
6. Espanha  
7. Argentina  
8. Coréia do Sul  
9. Holanda  
10. Gana  
  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 maio 2006, Empresas, p. B-4. 
 
 


