
A Copa do Mundo é deles
Empresas aproveitam a oportunidade que os jogos oferecem para aumentar o faturamento
entre 5% e 72%. Televisores, cervejas e têxteis são os grandes astros do campeonato

por Fábio Rocha

A
poucos meses do início da
Copa do Mundo, os empresá-
rios brasileiros entram em
campo para driblar as turbu-
lências econômicas e marcar
um gol de placa. Os setores
de eletrônicos, têxteis e de

bebidas consideram o campeonato mun-
dial um importante catalisador de negó-
cios e estão otimistas em relação ao cres-
cimento no faturamento.

No mês que antecede os primeiros
jogos, a venda de televisores cresce em
torno de 20%, em comparação à média
dos demais meses do ano, segundo ten-
dência observada pelo setor nas três
últimas competições.

Com a Copa do Mundo, os fabrican-
tes iniciaram o ano com a perspectiva de
vender 10,9 milhões de aparelhos, o que
corresponde a um aumento de 12% em
relação a 2005, segundo projeção da As-
sociação Nacional de Fabricantes de Pro-
dutos Eletroeletrônicos (Eletros). O cres-
cimento também está atrelado à inflação
baixa e à valorização do real. 'Teremos
um efeito ainda maior este ano pelo inte-
resse dos consumidores em televisores
de tela plana e de novas tecnologias", diz
Paulo Saab, presidente da Eletros.

Nos anos de Copa, os televisores, que
têm suas vendas tradicionalmente con-
centradas no período de julho a outubro,
mudam sua sazonalidade e registram o



maior volume entre março e junho. Em
geral, as vendas crescem em torno de
5% em anos de Copa.

Estímulo. O forte interesse pelos tele-
visores de tela plana, com cinescópio
convencional, representará 35% das

vendas de aparelhos em 2006, ante 28%
em 2005. "A Copa do Mundo será mais
um estímulo para os consumidores das
classes B e C comprarem os televisores
de tela plana convencional, ao mesmo
tempo em que o consumo de aparelhos
de plasma e cristal liquido (LCD) deve-

rá aumentar entre as pessoas de maior
poder aquisitivo", conta Saab.

O preço dos aparelhos de plasma e
LCD caiu cerca de 10% em relação a
2005, em virtude da forte demanda da
classe média. Para o Magazine Luiza,
uma das maiores redes de móveis e
eletrodoméstico do País, há uma pers-
pectiva de crescimento de 40% nas ven-
das dos aparelhos. "Nossas vendas de
televisores deverão aumentar em
torno de duas a três vezes em relação
ao ano passado. Estamos apostando
nas vendas dos modelos LCD de 42',
devido à demanda da classe média",
diz o gerente eletrônico da rede,
Ismael Borges Trajano.

Para a Casas Bahia, a Copa impul-
sionará o aumento das vendas em
15%, em relação aos 2,2 milhões de
aparelhos vendidos em 2005. Só em
janeiro, a rede registrou venda de 157
mil televisores, o que representa um
incremento de 8,4% sobre o mesmo
período do ano passado.

Já o presidente da Eletros ressalta
que, em anos de Copa do Mundo, o
segundo e o terceiro bimestre costu-
mam ser os melhores em vendas no
ano, enquanto, tradicionalmente, os
períodos que concentram o maior vo-
lume de venda são o quarto e o quinto
bimestre. "A Copa antecipa a deman-
da, que geralmente só ganharia impul-
so maior a partir de setembro."

Roupas e acessórios. O setor de têx-
teis também entrou em campo para
capitalizar as oportunidades oferecidas
pelo campeonato mundial. O pontapé
inicial foi dado em parceria com a
Agência de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex), em janeiro, na
Alemanha, na Heim Têxtil, principal
feira de artigos de cama, mesa e banho.



Durante o evento, os organizado-
res brasileiros fizeram o meio-de-
campo com a distribuição de folhetos,
camisetas e brindes alusivos à partici-
pação do Brasil no campeonato. Para
2006, com o atrativo da Copa do Mun-
do, o setor projeta um crescimento em
seu faturamento - ano passado fechado
com US$ 26 bilhões - de 5%, ante 4% em
2005, além de aumentar em 10% as ex-
portações para o mercado alemão. "O
crescimento só não será maior devido

ao câmbio, nos tornando pouco compe-
titivos nos mercados interno e exter-
no", acrescenta o economista-chefe da
Associação Brasileira da Indústria Têx-
til e de Confecção, Aroldo da Silva.

Na garupa da Copa, a Malwee
Malhas, empresa que detém um dos
mais modernos parques fabris do
País, prepara a coleção "Copa do
Mundo 2006", com modelos inspira-
dos no uniforme da Seleção Brasilei-
ra. "A comoção causada pela Copa,

PAULO SAAB.
O bom desempenho ficará por
conta dos televisores de tela plana

aliada ao momento de valorização da
cultura brasileira pela qual passa o
País, estimula os consumidores que
ficam ávidos para expor seu patriotis-
mo por meio das roupas", segundo o
estilista da marca, Joe Gieseler.

De volta ao campo, a Athleta, patro-
cinadora oficial da Seleção Brasileira
de 1954 a 1977, retorna ao mercado
esportivo, depois de 12 anos, lançando
uma linha retrô-fashion, inspirada nos
modelos das Copas de 58, 62 e 70. Ao
todo, são 32 peças, entre camisetas,
camisas e blusões divididos em três
linhas. Pontuadas pela história do fute-
bol nacional, as linhas recebem nomes
dos locais que foram sede das vitórias
da Seleção Brasileira: Estocolmo, Vinã
Del Mar e Guadalajara. Cada linha vem
com um tag contando uma história re-
lacionada à época. "Fugimos da con-
corrência e optamos por lançar uma
coleção mais trabalhada, para um
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AROLDO DA SILVA.
A indústria têxtil seria mais

competitiva se não fosse o câmbio

público acima dos 30 anos. Inicialmente,
pretendemos vender cerca de 6 mil
peças", explica o presidente da Athleta,
Antônio José Pádua Bugarelli.

Cerveja na área. A Copa do Mundo
também ajudará as vendas do setor de
cerveja a crescerem no mesmo nível de
2005, quando o consumo subiu 6,5%, em
relação a 2004, totalizando 8,9 bilhões de
litros. "Geralmente, nos meses de junho
e julho, as vendas são menores, princi-
palmente nas regiões Sul e Sudeste. Mas
este ano, por causa da Copa, a tendência
é de aumento nesse período. As empre-
sas estão investindo pesado em marke-
ting para ter retorno antes e durante o
campeonato", diz a superintendência do
Sindicato da Indústria de Cerveja.

Detalhe: das 32 seleções participan-
tes do torneio, pelo menos 20 são patro-
cinadas por uma cervejaria. E antes
mesmo de a bola começar a rolar, a

Brahma já se preparou com armamen-
to pesado para a divulgação. Levando-
se em conta a acirrada disputa pelo
mercado, a companhia não divulga os
valores do investimento. A expectativa
do mercado publicitário é de que a
empresa mantenha a verba de 2006,
em torno de R$ 400 milhões. Em 2004,
foi de R$ 370 milhões.

A marca investiu em filmes, out-
door, jingles de rádio, anúncios impres-
sos, latas decoradas e materiais de mer-

chandising com o seu novo slogan "Olé",
alusivo à Copa do Mundo. "Este ano é
especial para os brasileiros. Por algum
tempo seremos um só coro torcendo
pelo mesmo ideal. E a Brahma, que tem
o histórico de comandar a torcida nas co-
pas do mundo, além de deter 20% do
mercado brasileiro, não poderia ficar fora
dessa grande festa. Apostaremos todas
as nossas fichas no campeonato mundi-
al", diz a gerente de marketing da Brah-
ma, Paula Nogueira Lindenberg. 

Text Box
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