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Empresas de diversos segmentos estão investindo pela primeira vez em ações e festas de rua 
para promover suas marcas durante os jogos da Copa do Mundo. Coca-Cola, Grupo 
Schincariol, AmBev e Net apostam em eventos populares em todo o País para comemorar com 
os torcedores na estréia da seleção brasileira.  
 
No Rio, o Alzirão, festa popular na Tijuca, que recebe mais de 40 mil pessoas/dia, fechou, pela 
primeira vez, cotas de patrocínio com valores em torno de R$ 150 mil. Foram criadas áreas 
para torcedores vips em frente aos telões que transmitem os jogos. "O retorno de visibilidade 
é muito bom. Net, Nova Schin e Coca-Cola participam da comemoração", diz Marcos Terra, 
gerente de marketing do Grupo Schincariol no Rio, que este ano investe parte de sua verba de 
marketing, cerca de R$ 300 milhões, nas festividades populares.  
 
A escolha do Rio não foi à toa: o estado possui o maior consumo per capita de cerveja do País, 
com 90 litros/ano por habitante. A média nacional é de 48 litros. Mas é o mercado onde a Skol 
(AmBev) é líder absoluta.  
 
Por isso, a cervejaria de Itu (SP) aposta em seu novo sabor, mais leve, especial para o Rio, 
com a embalagem do Flamengo para patrocinar o Alzirão. A companhia espera vender mais de 
60 mil latas em cada dia de jogo do Brasil. "Estamos investindo no Rio. A famosa rua da Tijuca 
está pela primeira vez com gestão profissional, por isso fechamos cota de patrocínio."  
 
A Rio de Janeiro Refrescos, fabricante da Coca-Cola no estado, reforça a torcida pela seleção 
com diferentes ações. Além de estar presente no Alzirão, com a colocação de garrafas gigantes 
do refrigerante e distribuindo brindes aos foliões, a estratégia ainda inclui o patrocínio de 
concurso de decoração de ruas da cidade, com o mote "Minha rua é louca pelo Brasil" e o 
lançamento da garrafa pet 600ml verde e amarela. Com isso, a companhia espera alta de 8% 
nas vendas do primeiro semestre em relação a igual período do ano passado.  
 
"Sem dúvida, a Copa do Mundo aquece o mercado de bebidas. Geralmente as vendas de 
refrigerantes são maiores nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, mas, com o torneio, 
este efeito verão será ampliado para todo o primeiro semestre", diz Edson Bregolato, diretor 
de marketing da Rio de Janeiro Refrescos.  
 
Apoio da TV paga  
 
A Net, com loja na Rua Alzira Brandão, decidiu apoiar o evento. Na opinião de Marcos Vidal, 
gerente comercial da Net Rio, a iniciativa visa associar a marca da operadora de TV a cabo ao 
evento esportivo. "O Alzirão cresceu e tornou-se mais que um simples evento de rua. Como 
temos forte conteúdo de esporte, queremos estar perto de nosso público", revela Vidal.  
 
A Skol, por sua vez, finca sua marca na Lapa, bairro próximo à Tijuca. Em parceria com a 
prefeitura e o Circo Voador, a companhia vai concentrar a torcida para transmitir os jogos num 
telão de 210 polegadas e reproduzir uma arena totalmente fechada. A entrada é franca e o 
Chopp Brahma, outra marca da AmBev, dona ainda da Antarctica, terá preços populares. A 
SporTV, parceira nessa empreitada de marketing, dispôs filmes sobre a história das Copas, que 
serão exibidos antes dos jogos do Brasil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 jun. 2006, Comunicação, p. C-6.  
 


