
MARQUE UM GOLAÇO
DE VENDAS

Apesar de os jogos só começarem no dia 9 de junho, o Brasil já
está em clima de Copa do Mundo. E as comemorações prometem

agitar o varejo. Veja como se preparar para o período.

O ano mal começou e prati-
camente não se fala em

outro assunto que não seja a Copa
do Mundo na Alemanha. Para o
varejo, o campeonato de futebol
significa uma grande oportunida-
de para faturar. Diferentemente da
última Copa, quando boa parte
dos jogos ocorreu nas madruga-
das, neste ano as disputas serão
realizadas entre meio-dia e 16h
(horário local). Um bom motivo
para vender mais pipoca, refrige-
rante, cerveja, aperitivos e até al-
guns alimentos. Afinal, os torcedo-
res deverão reunir-se em casa ou
no trabalho para assistir aos jogos.

A Yoki, por exemplo, espera au-
mentar em 350% as vendas de pi-
poca para microondas e milho de
pipoca convencional. Até porque
os jogos coincidem com a época
de festas juninas e inverno, quan-
do há um aumento natural da ven-
da desses produtos. A Hikari es-
pera crescimento de 300% nas ven-
das de pipoca. Mas esse sucesso
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ACOMPANHE A TABELA DE JOGOS
Parte do sucesso nas vendas durante a Copa depende do bom desempenho do
Brasil no campeonato. Pertencente ao Grupo F, a seleção precisa vencer os três
primeiros jogos para se classificar como a primeira colocada no seu grupo. Se o

desempenho não for 100%, a seleção ainda pode classificar-se em segundo lugar.
Veja nas tabelas as datas dos jogos da primeira fase e as possíveis datas das finais.
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PROMOÇÃO

Aperitivos rápidos como salgadinhos
e empanados devem ter boa saída

acima do normal estará diretamen-
te ligado ao bom desempenho do
Brasil nas partidas de futebol.

Segundo Gabriel João Cherubi-
ni, vice-presidente da Yoki, as vi-
tórias da seleção nos jogos serão
o incentivo para o consumidor or-
ganizar reuniões. E é nessa hora
que o supermercado entra em cam-
po. O executivo recomenda colo-
car pontos extras de pipoca na se-
ção de bebidas e no checkstand.

- Também é interessante criar
duas ambientações na loja, já que a
Copa acontece entre junho e julho,

no mesmo período de
festas juninas - aler-
ta Cherubini.

Além das pi-
pocas, pratos
rápidos como

A Coca-Cola terá uma
versão de 400 ml em
formato de bola para
estimular as compras
durante o campeonato

Fabricantes de pipoca como
Yoki e Hikari esperam aumento
de vendas de mais de 300% ao
longo da Copa do Mundo

empanados também deverão ter
boa saída. A Sadia acredita que as
vendas dos produtos podem cres-
cer cerca de 5% durante a Copa.

Para acompanhar os aperitivos,
nada melhor do que cerveja e re-
frigerante. Leonardo Lima, geren-
te da marca Bavária, espera um
crescimento de 20% nas vendas
da cerveja no período. Mas, se-
gundo Marcelo Costa, gerente na-
cional do trade marketing da Am-
bev, o supermercadista precisa
estar bem preparado para a Copa.

- O estoque deve ser dimensio-
nado para garantir o abastecimento
da bebida - afirma. - Outro ponto

importante é oferecer o
produto gelado, pois em
dias de jogos o consumi-
dor procura cerveja ou re-
frigerante para consumir
imediatamente.

GANHE MAIS
Organize ações de merchandising
e capriche na exposição levando
em conta os dias e horários
dos jogos. Funciona melhor.

JOGOS AO MEIO DIA:
• Crie um ambiente na loja para os
clientes assistirem aos jogos e, ao
mesmo tempo, consumir produtos.
Coloque uma TV na cafeteria,
lanchonete, rotisserie ou padaria. Se
achar que vale a pena, ofereça alguns
itens em promoção: frios, sanduíches,
cerveja. Veja o que consegue com os
fornecedores. Decore o local e, se
possível, aloque mesinhas para apoio
de copos e pratos.

• Divulgue no dia anterior as
promoções que terá para o "jogo do
almoço". Avalie o perfil de sua
clientela para ver o que é mais
conveniente. Se sua loja atende a
trabalhadores da vizinhança, você
terá que pensar em produtos de
consumo rápido, no próprio local de
trabalho. Se o supermercado está no
Sul ou Sudeste do País e atende a
clientes que ainda almoçam em casa,
pode pensar até em promover vinhos.
Afinal, os jogos ocorrerão no inverno.

JOGOS AS 16 H:
• Desde o início do dia do jogo
anuncie na locução interna o horário
da disputa e o adversário do Brasil.
Informe o que o cliente pode comprar
para consumir durante a partida:
refrigerantes, destilados, cervejas,
salgadinhos, empanados, pipoca.

• Muitos adolescentes, crianças e
mulheres assistem aos jogos em
casa. Para esse público, crie exposição
casada com produtos práticos.
Exemplos: latas de refrigerante e
salgadinhos, minipizzas e sucos prontos.

JOGOS AOS SÁBADOS
E DOMINGOS:
• Pontos extras, promoções, eventos,
entrega de brindes. Faça de tudo para
seduzir o consumidor e estimular a
compra de produtos.
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PROMOÇÃO

Aproveite as promoções e campanhas
das indústrias para aumentar as vendas

Aproveitando o clima que antecede
à Copa do Mundo, a rede Extra já
reforçou a exposição de sandálias
nas cores da bandeira brasileira

A publicidade e o marketing
também ajudarão nas vendas. A
Bavária é a patrocinadora da
transmissão dos jogos pelo canal
de TV a cabo ESPN. A Brahma,
da Ambev, já está com a campa-
nha "Olé" em outdoors de São
Paulo e Salvador. A Coca-Cola
lançou uma embalagem de 400 ml
no formato de bola de futebol. E
a Cadbury Adams colocará no
mercado uma edição limitada do

chiclete Bubbaloo, também no
formato de bola de futebol. O chi-
clete trará nas embalagens a ima-
gem do jogador Ronaldinho Gaú-
cho. A empresa preparou ainda
uma promoção que premiará os
consumidores com camisas ofici-
ais da seleção e uma viagem para
conhecer o craque.

Já o Café Brasileiro, da Mitsui
Alimentos, entrou na jogada com
promoção iniciada no ano passa-
do. A empresa está sorteando via-
gens para os consumidores assis-
tirem aos jogos na Alemanha.
Com essa ação, espera aumentar
em 30% as vendas do café.
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Mas não só de alimentos e be-
bidas vivem as vendas na Copa do
Mundo. A fabricante Gillette, por
exemplo, lançou uma campanha
que vai distribuir 44 viagens à
Alemanha, R$ 100 mil em barra
de ouro e 60 home theaters.

Vale a pena, portanto, ficar de
olho nessas e em outras ações.
Elas mobilizam o consumidor e
geram mais vendas. Também con-
vém ficar atento aos itens cujo
consumo tende a crescer antes e
ao longo do campeonato. O exem-
plo clássico é o de aparelhos de
tevê. Impulsionados pelas novida-
des tecnológicas e pela valoriza-
ção do real, espera-se neste ano
uma alta no volume de vendas de
12%, segundo a Eletros, Associa-
ção Nacional de Fabricantes de
Produtos Eletroeletrônicos.

A entidade espera que a cate-
goria venda 20% mais em maio,
mês que antecede o início dos jo-
gos. Também acredita que os con-
sumidores das classes B e C vêem
nos jogos um incentivo para com-
prar televisores maiores e com tela
plana convencional.

Os supermercados também po-
dem incentivar o consumidor a
entrar no clima da Copa. A ban-
deira Extra, do grupo Pão de Açú-
car, introduziu produtos alusivos ao
Brasil na seção têxtil. São camise-
tas e regatas nas cores verde, ama-
rela, azul ou branca com bandei-
ras estampadas ou bordadas. A
rede também colocará à venda san-
dálias, chocalhos, pulseiras e cha-
péus para as comemorações.

Já a Comprebem, outra bandei-
ra do Pão de Açúcar, criou uma

promoção especial: a cada R$ 60
em compras no cartão da loja e
pagando mais R$ 4,50, o cliente
ganha uma sandália com estampa
de bolas de futebol.

A rede Tiradentes, em Araras,
interior de São Paulo, vai comemo-
rar os 40 anos da empresa com uma
campanha associada à Copa. Com
o tema "Nossa terra, nossa gente",
a rede fará anúncios nas emissoras
de rádio e TV locais. •
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