
Copa do Mundo 
Faça seu cliente vibrar 

[e comprar] 
Por Fernando Salles | salles@lund.com.br 

em cliente que não liga para ovo de Páscoa. Outros 
nem se lembram das festas juninas. Até para o Na
tal há quem torça o nariz. Mas não existe, no Brasil, 
quem consiga ficar alheio a um evento que ocorre a 
cada quatro anos: a Copa do Mundo de futebol. A 
bola começa a rolar apenas em 11 de junho - o Bra
sil entra na luta pelo hexa quatro dias depois - mas 

sua loja deve estar preparada já em meados de abril, pois, ao menos fora 

Esperada com 
ansiedade pelos 

brasileiros, a 
competição promete 
elevar as vendas do 
varejo. Saiba como 

preparar a loja e avalie 
algumas ideias de 

promoção, com direito a 
um delicioso confronto 

gastronômico. 

das quatro linhas, o resultado do torneio é sempre positivo: au
mento nas vendas! 
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E a maior procura não fica res
trita aos aparelhos de TV vendidos 
nos hipermercados. Claro que as 
vendas do eletroeletrônico devem 
manter a tradição de disparar às 
vésperas da competição: o Wal
mart espera vender 55% do volume 
total ainda no primeiro semestre, 
enquanto a Coop prevê aumento 
entre 30% e 50% na comercializa
ção dos modelos de L C D em com
paração com o ano passado. 

Petiscos e bebidas como cerveja 
e refrigerantes também devem gi
rar em velocidade parecida com a 
dos contra-ataques puxados pelo 
brasileiro Robinho ou pelo argen
tino Lionel Messi. A razão? São 
consumidos durante os jogos. 

SALGADINHOS E PIPOCA 
Alta de 15% nas vendas 

A Yoki, cujo portfólio inclui op
ções para petiscar, acredita que 
aumentará em 15% as vendas do 
período, em comparação com a 
mesma época do ano anterior 

(sem Copa). Segundo Luis Carlos 
Pereira, diretor de marketing, as 
pipocas em grão e para micro-on-
das são, junto dos snacks, os itens 
mais procurados. "Salgadinhos de 
milho são muito consumidos pe
las crianças. Já batatas chips e 
amendoim têm mais apelo junto 
ao público adulto", afirma. 

TABLÓIDE VERDE-AMARELO 
E jingle para embalar a torcida 

Cerveja e petiscos também são os 
produtos nos quais a rede Aveni
da de supermercados, do interior 
paulista, deposita maior confian
ça. Esses e outros itens serão 
anunciados em tablóides nas co
res verde e amarela, e em emisso
ras de TV e jornais locais. Quem 
estiver em uma das 20 lojas da 
rede poderá escutar ainda o jingle 
criado especialmente para emba
lar a torcida brasileira. 

Outra iniciativa é decorar a loja. 
Na rede Nordestão, com sede no 
Rio Grande do Norte, a decoração 
já poderá ser vista em abril. E to
dos os funcionários utilizarão 
uniformes nas cores do Brasil. 

IDENTIDADE PRÓPRIA 
Crie um slogan para sua loja 

Para quem ainda não pensou a 
respeito, Gilberto Strunck, sócio 
da agência Dia Comunicação, su
gere criar uma identidade visual 
para o período de competição. "O 
varejista pode usar a logomarca 
da loja com frases do tipo 'Com 
você na Copa do Mundo'. 



Walmart entra em campo com 
licenciados 

Loja oficial da Copa entre os 
hipermercados de todo o mundo, 
o Walmart já começou a vender 
artigos licenciados da maior 
competição do futebol mundial. 
Mochilas, sacolas de viagem e 
camisetas foram os primeiros itens 
a chegar, mas vem muito mais por 
aí: bolas, brinquedos, artigos de 
festa, livros, entre outros itens. 

Segundo Sandra Haddad, a 
venda de itens exclusivos com a 
chancela da entidade máxima do 
futebol agrega valor às lojas no 
período da Copa. "É a junção de 
duas marcas fortes: Walmart e 
Fifa", resume a diretora de bazar. 

CAPRICHE NA DECORAÇÃO 
Mas não use papel crepom 

Essa logomarca deve envolver 
toda a comunicação visual, o que 
inclui o ponto de venda, os tablói
des e os anúncios em TV ou jor
nais. O sócio da Dia Comunicação 
avisa, contudo, que é desnecessá
rio imprimir a assinatura em to
dos os materiais. "Imagine se cada 
bexiga tiver a logomarca impres
sa. Vai sair muito caro", diz. 

Outro erro é ambientar apenas a 
área de vendas. Tudo deve ser de
corado: estacionamento, entrada e 
checkout. Faixas, bexigas e bandei

rolas nas cores verde, amarela e 
azul funcionam bem. Strunck res
salta, apenas, que não é aconselhá
vel usar papel crepom na decora
ção, pois o material desbota 

rapidamente. Para evitar o pro
blema, recomenda a utilização 
de TNT, opção que resiste ao 
tempo e é mais em conta. 

T Ú N E L DA COPA 
Tudo em um só lugar 

Toda a loja deve refletir o clima 
de Copa. No entanto, o local 
onde serão agrupados os itens 
relacionados ao evento deve ser 
o ponto alto da ambientação. 
Maurício Prado, sócio da agência 
de promoção Plano 1, recomen
da a criação de uma espécie de 
túnel delimitando o ambiente. 
De preferência com equipamen
to de som com barulho da torci
da, para ser acionado sempre que 
alguém passar pelo local. 
Importante: em caso de elimi

nação prematura da nossa seleção 
(toe, toe, toe), desfaça rapidamen
te tudo o que lembre o evento, 
para evitar que o consumidor as
socie a loja à decepção. 

KIT TORCEDOR EPACKS 
Estimule a compra por impulso 

Como é forte a expectativa de 
um bom desempenho brasileiro, 
vale a pena investir na venda de 
produtos específicos para quem vai 
torcer pelo Brasil. Um "kit torce
dor" com itens como corneta, api
tos e bandeiras costuma agradar o • 



Crie packs 
com pipoca, 
amendoim, 

batata chips, 
latas de 

cerveja e apito 
e coloque 

tudo em uma 
sacola verde e 

amarela 

AYoki sugere 
agrupar os produtos 
mais consumidos na 
Copa para estimular 
as compras 

público de diferentes faixas etárias. 
O giro é incentivado pelo fato de a 
maioria das pessoas não ter em 
casa esses acessórios. Prado, da 
Plano 1, lembra que a compra 
ocorre por impulso, razão pela 
qual a área de checkouts se torna o 
melhor espaço para a exposição. 

A mesma recomendação é váli
da para a comercialização de ali
mentos e bebidas em pacotes pro
mocionais, iniciativa sugerida por 
Maurício Prado, da Plano 1, e que 
pode ser feita com ou sem a ajuda 
dos fornecedores. Um exemplo é 
vender uma pack com pipoca, 
amendoim, latas de cerveja e api
to, de preferência em uma sacola 
verde e amarela. 

TRAVES E REDES 
0 cliente chuta a gol 

Promoções tam
bém não podem 
faltar, sobretudo 
aquelas envolvendo 
compra de produ
tos, o que eleva o 
tíquete médio. 

Gilberto Strunck, 
da Dia Comunica

ção, sugere sortear prêmios entre 
consumidores cujas compras ultra
passem um valor pré-estabelecido. 
TVs de plasma, bolas, camisas da 
seleção ou mesmo assinaturas de 

Promoções também não podem faltar. 
Dê preferência àquelas envolvendo compra 
de produtos, POIS ELEVAM O TÍQUETE. 

pay per view para assistir aos jogos 
de futebol pela TV a cabo são prê
mios que prometem agradar. "É 
importante fazer os sorteio no iní
cio da Copa, para que o prêmio 
possa ser usufruído durante o even
to", recomenda Strunck. 

Onde houver espaço disponível, 
Maurício Prado, da Plano 1, sugere 
instalar um gol com as traves e a 
rede. Quem comprar acima de de
terminado valor pode chutar a bola. 
Se fizer o gol, leva pra casa um brin
de para torcer pelo Brasil. 

BOLÃO DA COPA 
Diversão para quem compra 

Que tal ainda criar um bolão? Você 
pode incentivar seus clientes a ar
riscar o placar dos jogos da primei
ra fase, já definidos. Os primeiros 
colocados ganham prêmio. Para 
aquecer a disputa, exiba na loja a 
classificação, junto da tabela com 
as próximas disputas. 

Nas próximas duas últimas pá
ginas você encontra aquela que 
pode ser a principal ação da sua 
loja no período: um embate gas
tronômico contra nossos princi
pais adversários. É uma ação para 
incentivar a venda de alimentos 
típicos dos países que, esperamos, 
sejam derrotados pela nossa sele
ção. Afinal, nada melhor do que 
saborear uma vitória! 

MAIS INFORMAÇÕES 
Coop: www.coop-sp.com.br 
Dia Comunicação: www.diacm.com.br 
Nordestão: www.nordestao.com.br 
Plano l:www.planol.com.br 
Rede Avenida: www.casaavenida.com.br 
Senac/SP: www.sp.senac.br 
Walmart: www.walmart.com.br 
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