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MARKETING Promoção das blusas do Guaraná Antarctica entregou 1 milhão de peças

Ronaldo impulsiona
promoção da Ambev
Bruno Rosa

Apesar da má fase, Ronaldo
mostra que é sucesso entre os
brasileiros, superando astros
como Didi, Pelé e Garrincha.
Pelo menos na promoção do
Guaraná Antarctica, umas das
estratégias de marketing mais
bem sucedidas dá história da
empresa e das ações de Copa
do Mundo do país. Febre en-
tre os consumidores nos dias
de jogos da Seleção Brasileira,
as cinco blusas criadas em
alusão aos campeonatos con-
quistados pelo Brasil já ren-
deram à Ambev mais de R$ 10
milhões e a venda superior a 5
milhões de unidades do 15°
refrigerante mais vendido no
mundo.

Troca de camisas rendeu mais de R$ 10 milhões à Ambev

Entre os modelos referen-
tes aos campeonatos de 58,
62, 70, 94 e 2002, a mais
vendida foi a da última Copa do
Mundo, que traz estampado o
número 9, do jogador Ronaldo.
Das mais de l milhão de ca-
misas trocadas, cerca de 300

mil foram do artilheiro. A ca-
misa amarela está esgotada
em todo o país.

Das seis cidades que par-
ticiparam da estratégia de
marketing (Recife, Campinas,
Belo Horizonte, São Paulo,
Curitiba e Salvador), sobrou

apenas algumas peças no Rio
de Janeiro, cuja ação termina
no próximo domingo. Para ob-
ter uma das camisas é ne-
cessária a troca de cinco tam-
pas do Guaraná Antarctica,
além do desembolso de mais
R$ 9,90.

- O objetivo da promoção
foi mobilizar o público a torcer
e criar uma onda positiva para
a Seleção Brasileira na Copa
da Alemanha - explica Sérgio
Esteves, gerente nacional de
promoção ao consumidor de
Guaraná Antarctica. - Que-
ríamos vestir, literalmente, a
torcida brasileira. O retorno
foi bem surpreendente, já que
as pessoas realmente aderi-
ram ao espírito de torcida.

No Rio, os consumidores
conseguiam trocar os unifor-
mes em 50 postos de troca.
Nesta treta final, sobraram
apenas 16 - supermercados
Extra da Barra, Pilares, Ga-
leão e Maracanã, Guanabara
de Vila Isabel, Carrefour da
Barra, Manilha, Nova Iguaçu e
Belford Roxo, Lojas Ameri-

canas em Laranjeiras,
Wal-Mart da Linha Amarela,
Guanabara de Vila Isabel e
Nova Iguaçu, Superprix do
Méier e Vianense de Niló-
polis.

Com participação de 34%
no mercado de guaranás, a
marca é patrocinadora oficial
da Seleção Brasileira. Por is-
so, conseguiu desenvolver
camisas com detalhes que
causaram empatia entre o pú-
blico como os números que
fizeram a diferença em cada
uma das conquistas e o lo-
gotipo da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) do
ano referente, incluindo a fa-
se em que a CBF se chamava
Confederação Brasileira de
Desporto (CBD).

- Com promoções como
esta, o retorno para a marca é
muito mais de imagem do
que de vendas diretas, além
de aproximação com seu pú-
blico - ressalta Esteves.
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