
Decorar os supermercados com as cores do Brasil, promover ações e 
ofertar em conjunto os produtos "propícios" à Copa do Mundo são 
atitudes fundamentais para faturar mais durante o Mundial 

E ntre os dias 11 de junho e 
11 de julho, em todos os cantos 

do País haverá apenas uma preo
cupação: a Copa do Mundo. A cada 
quatro anos é sempre assim. Fu
tebol é o jogo mais popular do Bra
sil. É sociocultural e até instintivo. 
Todos torcem pela Seleção Brasi
leira, até aqueles que não gostam 
de futebol. 

Não é à toa que empresas de 
todos os segmentos faturam mais 
nessa época. Tudo é motivo para 
celebrar, e o torcedor compra mais. 
"Sempre foi assim, mas, principal
mente, depois da Copa de 1970, realizada no 
México, cujo campeão foi o Brasil - em que ti
vemos três dias de festa -, o espírito de torce
dor ficou mais forte", conta Roberto Meir, pre

sidente da Associação Brasi
leira das Relações Empresa-

Cliente (Abrarec), e Associação 
Ibero-Americana das Relações 
(Empresa/Cliente (Aiarec). 

Esse espírito torcedor é ma
nifestado de diversas formas 

nas ruas, nos ba
res e, claro, nas 
compras, princi

palmente de 
a l i m e n t o s . 

"Quando se pensa em Copa, pen
sa-se em união. Ninguém assiste 
a um jogo sozinho e toda reunião 
de pessoas requer comida e bebi
da", completa Meir. É nessa onda 
que empresas de alimentos, prin
cipalmente os supermercados, po
dem faturar. Afinal, todos com
pram mantimentos para assisti
rem aos jogos. O consultor afirma 
que todos os produtos da loja são 
vendáveis, desde que "trabalha
dos" de forma atrativa. 

Entretanto, não é novidade para 
ninguém que milho de pipoca, pe

tiscos, refrigerantes e cervejas estão no topo 
dos itens mais vendidos. Expert no assunto, o 
vice-presidente da Yoki, Gabriel Cherubini, afir
ma que as vendas da companhia quadruplicam 
na época do mundial. "Copa do Mundo tem, para 
nós, efeito multiplicador", conta. Os produtos 
da marca terão alusão ao mundi
al. Entre eles estão os petiscos da 
Yokitos - amendoins doces e sal
gados -, farofa e as tradicionais 
pipocas, tanto o milho para estou
rar quanto o produto para micro
ondas. "A pipoca é muito consu
mida. É um produto consagrado no 
consumo brasileiro", completa 
Cherubini. Além dos produtos, 
ações em PdVs serão feitas a fim 
de consolidar ainda mais a mar
ca, e, claro, vender mais. "Faremos 
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barracas com o tema 'Torcida Brasileira' e 
colocaremos nossos produtos", afirma o vice 
presidente. 

Outro produto convencional no consumo 
do brasileiro é o refrigerante. Tal consolida
ção gera certeza de bons resultados nessa 
época. A marca Guaraná Antárc t i ca , da 
AmBev, é patrocinadora da Seleção Brasilei
ra, o que faz aumentar a visibilidade à mar

ca. Além disso, a empresa confec
cionou cinco modelos de camisas 
alusivas às usadas pela Seleção 
nas Copas de 58, 62, 70, 94 e 
2002. A mecânica da ação é fazer 
o consumidor comprar os refrige
rantes em pet e/ou latas, juntar 
as tampas e as latas, pagar uma 
quantia e receber a camiseta. 

Mais produtos 

Enganam-se aqueles que pensam 
que somente produtos alimentíci
os são mais vendidos nessa época. 
Todos os itens vendidos nos super
mercados podem ganhar um dife
rencial na prateleira ao trazer na 
embalagem alguma alusão à Copa 

Lançamento 
.da Unilever 
remete ao 
formato de 
uma taça 

do Mundo e às cores do Brasil. 
"Ao percorrer as gôndolas, o 
consumidor vai adquirir aquilo 
que lhe chama mais atenção", 
ensina Roberto Meir. Portanto, 
"vestir" os mais variados itens 
com as cores do Brasil é sinô
nimo de bom negócio. É o que a 
Unilever irá fazer. Tanto que lan
çou um produto para o mundi
al, o desodorante masculino 
Rexona Men Sportfan, cuja em
balagem é dourada e o lay-out 
remete ao formato de uma taça. 
"0 objetivo da marca é ofere
cer proteção intensiva 24 horas aos homens 
que são aficionados pelo esporte mais popu
lar do Brasil e estarão ainda mais envolvidos 
com o tema durante 2010", diz Ana Carolina 
Jácome, gerente de marketing de Rexona. Ou
tro produto que a Unilever irá trabalhar du
rante a época do mundial é o desodorante mas-
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culino Axe. A empresa lançou o Axe Play 2010, 
uma versão limitada focada no mundial. Não é 
à toa que a marca investe nesse produto. Da
dos da Nielsen comprovam que o mercado de 
desodorantes masculinos cresceu 54,3%. 

Ações em supermercados 
As redes de supermercados também fazem 
ações a fim de atrair mais clientes, e, con
sequentemente, vender mais. 0 Grupo Pão 
de Açúcar adiantou-se logo nesse tipo de 
ação. Dentre diversas ações, em agosto de 
2009 - quase um ano antes do Mundial -
anunciou que seria o patrocinador da Sele
ção Brasileira. Esse acordo fez com que os 
hipermercados Extra, Extra Fácil, Extra Per
to, Extra Eletro e as linhas de pro
dutos Taeq e Qualitá utilizem o títu
lo de patrocinador oficial. 

Outra ação do grupo é a campanha 
na rede Extra batizada "Eu na Sele
ção", que vai vestir todas as 180 lojas 
das redes (Extra - Hiper, Supermerca
do, Fácil, Eletro), os postos de combus
tíveis e o portal www.extra.com.br nas 
cores verde e amarelo. "0 Extra iden
tificou no patrocínio da Seleção a opor

tunidade para reforçar a 
brasilidade da marca e 
para levar experiências 
inesquecíveis aos clientes 
da rede", conta Sylvia 
Leão, diretora executiva 
do Grupo Pão de Açúcar. 
Além dessas ações, estão 
concursos culturais que 
dão viagens à África do 
Sul e ações com fabrican
tes de televisores. 

É na linha de eletrodomésticos que a rede 
Walmart pretende focar suas ações para a Copa 
do Mundo. A rede realizou negociações com os 
principais fornecedores para garantir os esto
ques de televisores. "Esperamos crescer 40% 
nas vendas de televisores nos meses de maio e 
junho, o pico de vendas para a Copa. 0 número 
reflete o bom momento da economia, a deman
da pela troca de tecnologia de aparelhos de tubo 
para telas finas com a proximidade do evento", 

avalia Rafael Gomes, diretor comerci
al do Walmart. 

Outra ação de destaque da Rede 
foi ser a loja oficial da Copa do Mun
do. Com isso, uma avalanche de itens 
oficiais como mochilas e lancheiras, 
mala de viagem, sacola, bolsas e 
acessórios irá invadir as lojas, além 
das vendas da pelúcia-mascote ofi
cial da Copa do Mundo, o Zakumi, e 
da bola de futebol oficial. Hi 
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