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no de Copa do Mundo de fu
tebol é sinônimo de festa. O 
mundo volta seus olhares pa
ra o evento, que em 2010 será 
realizado entre os dias 11 de 

junho e 11 de julho na África do Sul. Os 
brasileiros apaixonados por futebol es
peram ansiosos para vibrar em busca de 
mais um título para a nossa seleção. 

Toda essa euforia aumenta o consu
mo e o supermercadista deve ficar atento 
para não deixar de lucrar com esse acon
tecimento. Expor produtos ligados ao te
ma, realizar promoções e pegar carona 
em artigos licenciados são algumas das 
ações que podem gerar um aumento do 
tíquete médio. O torneio dura apenas 30 
dias, mas as vendas podem ser campeãs 
nos meses de abril, maio e junho. 

Especialistas em varejo acreditam 
que este ano será marcado pelo grande 
consumo de aparelhos de televisão com 
tecnologia LCD. Estimativas apontam 
para um crescimento superior a 50% 
nas vendas desse produto, número obti
do principalmente pela substituição dos 
aparelhos convencionais de tubo por ou
tros mais modernos. 

Nas gôndolas 
Mas além da linha de TVs, cada seção 

terá seus carros-chefe, que merecem uma 
exposição diferenciada nas gôndolas. En
tre as sugestões, decorar as prateleiras e os 
expositores em verde e amarelo e chamar 
a atenção do cliente para os produtos que 
remetem à Copa do Mundo. 

Em mercearia, por exemplo, os snacks, 
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o checkout como opção para expor os 
produtos ligados à Copa", afirma o dire
tor de Planejamento da Planol, agência 
de marketing promocional e eventos, 
Maurício de Almeida Prado. "A teatrali-
zação de parte da loja com a temática do 
mundial e promotoras vestidas de verde e 
amarelo para degustação de alguns pro
dutos dessa ilha dão um ótimo tom na 
loja", completa Quintarelli. 

Nessa ilha, a sugestão de produtos 
deve seguir a linha da praticidade, com 
elementos prontos para consumo e itens 
para torcer durante os jogos. Amendoim, 
batatinha, cerveja, refrigerante, adereços, 
buzinas e cornetas se encaixam nesse 
quadro. "O supermercadista deve levar 
em conta o tamanho de sua loja para se 
adequar entre uma ilha ou um corredor 
temático, mas não pode deixar de fazer. 

O cliente, quando está nesse ambiente, 
entra no clima de Copa e se empolga, 
realizando compras por impulso", defen
de Prado. Para o especialista, decorar a 
loja inteira também é uma ação válida, 
uma vez que a mudança de cenário des
perta no cliente o espírito de torcedor 
brasileiro. 

De acordo com Prado, o momento de 
começar a fazer a decoração e exposição 
deve ser antes da Copa para estimular 
o cliente. "O último jogo do Brasil na 
primeira fase será dia 25 de junho; então, 
começando a exposição em maio, o su
permercadista pode aumentar seu tíque-
te médio", acredita o diretor da Plano 1. 
"E conforme o Brasil for avançando, as 
vendas continuam em alta", completa. 

Vale ressaltar que a data da Copa do 
Mundo coincidirá com as festas juni
nas. Muitos produtos fazem parte dos 
dois ambientes, como pipoca, bebidas e 
amendoim. "Uma saída é decorar a loja 
ou parte dela com bandeirinhas de festa 
junina verde e amarela, roupas xadrez 
nas cores do Brasil ou chapéus de palha 
coloridos que lembrem a Copa", exem
plifica Prado. 

Promoções e ações 
As promoções voltadas para a Copa do 

Mundo, segundo Prado, devem ter como 
objetivo aumentar o tíquete médio da lo
ja. "Nesse tipo de evento, vale mais a pe
na valorizar quem já é cliente e oferecer 
elementos para ele aumentar a compra 
do que focar em aumentar movimento e 
novos clientes", diz. Para o especialista, o 
cliente que já confia na loja se sente mais 
à vontade para esse tipo de ação. 

Prado explica que promoções de com
pra acima de um valor para concorrer a 
um prêmio ou ganhar um brinde são boa 
saída para o período. "O supermercadista 
deve avaliar a sua realidade e seu tíquete 
médio para chegar a um valor real e de 
acordo com seus clientes", reflete. Uma 
loja que tem o tíquete médio de 70 reais, 
exemplifica o especialista, pode montar 
um kit torcedor com camiseta verde e 
amarela, corneta, pipoca ou outros pro
dutos e dar ao cliente em compras acima 
de 90 reais. 

Na linha de kit torcedor, de acordo 
com Prado, o supermercadista pode 
montar outras opções e colocar para ven-



der na frente do checkout, para estimular 
a compra por impulso. "Geralmente são 
produtos simples e baratos, como apitos, 
bandeirinhas, chapéu e cornetas, mas 
que divertem na ocasião da Copa e tem 
uma boa aceitação do cliente", sugere. 

Para o diretor de planejamento da Fi
ne Marketing, empresa especialista em 
comunicação dirigida e varejo, Fernan
do Adas, nesse período surgem algumas 
oportunidades de conquista e fideliza
ção de clientes. "O grande segredo dessas 
ações está na tabulação dos dados que 
deve ser feita de maneira a gerar infor
mações passíveis de serem transformadas 
em um plano de ação", diz. "Uma abor
dagem no caixa, um cupom de cadastra-
mento ou até a captura do CPF para um 
posterior enriquecimento de dados são 
ações simples e rápidas de serem imple
mentadas", conclui. 

O diretor defende que o supermerca-
dista crie vínculos de relacionamento e 
faz um paralelo da compra com o fute
bol. "Quando um consumidor entra na 
loja, o jogo começa para o lojista. O gol 
será marcado com o carrinho no che
ckout. Até lá, a condução do jogo está 
nas mãos do time de atendimento, no 
visual da loja e nos produtos capazes de 
garantir inúmeros gols. É mais que uma 
promoção. É uma relação", compara. 

Como os jogos serão realizados entre 
8h30 e 15h30 há a possibilidade de o su-
permercadista que tem um restaurante 
em sua loja transmitir as partidas du
rante o almoço ou preparar um cardápio 
especial durante as partidas no período 
da tarde. Para isso, algumas precauções 
devem ser tomadas. "Os cuidados com 
a segurança devem ser redobrados nos 
dias de jogos, pois haverá uma variação 
de demanda, assim como o serviço e 
o atendimento", alerta Quintarelli. "O 
mais indicado é que nos jogos em que 

o Brasil participa, os estabelecimentos 
menores fechem no horário de jogo e 
promovam algo com seus colaboradores 
para que todos assistam juntos e reabram 
as portas depois, pois o baixo fluxo du
rante esses jogos não garante a segurança 
para o dono do estabelecimento", analisa 
o consultor. 
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Um cuidado que o supermercadista deve tomar 
na hora de criar suas ações nas lojas é quanto ao 
uso de expressões registradas por organizadores ou 
patrocinadores do evento. Somente essas empresas 
podem explorar diretamente a Copa do Mundo 2010 para 
obter lucro. 

Segundo o assessor jurídico da Associação de 
Marketing Promocional (Ampro), Paulo Focaccia, do CFLA 
Advogados, a ação promocional na loja não pode utilizar 
nomes nem símbolos oficiais do evento, como o logo da 
Fifa ou o símbolo da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), por exemplo, pois essas marcas são registradas e 
os patrocinadores pagaram por uso exclusivo. 

"Pode-se, por exemplo, utilizar uma expressão como 
'vamos torcer juntos em 2010', mas não se pode utilizar 
'Supermercado Y com você na Copa do Mundo da África'", 

diferencia Focaccia. "Não é permitido de forma alguma 
usar um nome ou símbolo que está registrado ou remeter 
a um evento que está sendo pago por patrocinadores para 
se obter lucro. Isso remete ao marketing de emboscada, o 
que é proibido", esclarece o advogado. 

Como a Copa do Mundo é um evento de grande 
visibilidade, a saída para o supermercadista é criar um 
ambiente ou promoções que estimule a torcida. Pode-
se decorar a loja utilizando as cores da bandeira do 
Brasil, slogans de incentivo a um jogador ou ao time 
nacional, por exemplo. "Outra situação que é proibida 
é sortear ingressos para a Copa, por exemplo. Apenas 
patrocinadores podem fazer isso. Assim como promoção 
com a camisa oficial da seleção brasileira: apenas quem 
patrocina pode sortear ou premiar clientes com camisa, 
bola ou qualquer outro item oficial", conclui. 
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