


em jogar na retranca, a indústria de con-
fectionery deve turbinar suas vendas nos 
próximos meses com a escalação de uma 
seleção de snacks e confeitos alusivos ao 

principal gancho de marketing do ano, a Copa do 
Mundo da África do Sul. A expectativa de que esse 
time de edições especiais goleie em uma tabelinha 
com o megaevento que começa em 11 de junho 
parece mais plausível do que a própria conquista 
do hexa. Para começar, estima-se que as visitas 
dos brasileiros a supermercados e canais do peque
no varejo cresçam em média 15% nos períodos de 
Copas. Embalado pelo bom momento da economia 
e, principalmente, pela explosão de consumo nas 
classes C, D e E, este ano o incremento de negócios 
atribuído ao torneio deve ser mais expressivo, su
perando significativamente os números da última 
Copa (Alemanha, 2006). 

Na ocasião, o total movimentado no Brasil com 
a venda de produtos, promoções e ações de mídia 
atreladas ao evento superou a marca de R$ 6 bilhões, 
o dobro da receita gerada na edição de 2002 (Coreia 
do Sul/Japão). É difícil estimar a fatia da indústria 
de guloseimas nesse bolo. Mas alguns dados ajudam 
a mensurar a importância do maior evento esportivo 
do mundo no caixa da categoria. Nos meses de ju 
nho e julho de 2006, por exemplo, somente o filão 
de snacks registrou faturamento 10% superior ao do 
mesmo bimestre de 2005, aponta o radar da con
sultoria Kantar WorldPanel. A informação, lembra 
Patrícia Berti, gerente de marketing e comunicação 
da empresa, foi obtida a partir de pesquisa contínua 
que acompanha os hábitos de compra de 8,2 mil 
domicílios brasileiros em mais de 70 categorias. 

"Como é apaixonado por futebol, nessa época o 
brasileiro tende a preferir produtos com a temática 
verde e amarela. Isso não vale apenas para salgadi
nhos e bebidas como cerveja, que são tradicional
mente consumidos durante as partidas. A Copa do 
Mundo, na verdade, dá abertura a praticamente qual
quer segmento", enfatiza Clarissa Tozzi, gerente de 
marketing da GSA, indústria de alimentos de Goiás. 

Além de uma edição especial de seu macarrão 
instantâneo Sandella Lámen denominada Torcida 
Brasileira, a empresa preparou campanha promo
cional para a linha de refresco em pó Refreskant. 
Recheada de materiais promocionais desenvolvidos 
para colorir os pontos de venda (PDVs) de verde e 
amarelo, a ação vai distribuir uma coleção de co
pos plásticos inspirados nos países participantes da 
Copa do Mundo. Desfilando oito modelos de copos, 
a linha segue para os canais de venda acompanha
da por uma série de materiais de PDV apelativos à 
Copa, como cartazes, saias de forração, banners, 
cornetas e camisetas verde e amarela. A expectativa 

e que a ação supere a cam
panha anterior baseada no 
personagem Pica-Pau, que 
bateu a marca de 2 milhões 
de brindes distribuídos. 
"No caso de refrescos em 
pó, nossa experiência com 
outras Copas mostra que 
o consumo é intensificado 
pelos encontros entre fami
liares e amigos para assistir 
aos jogos. Nessas ocasiões, produtos temáticos são 
valorizados", complementa Clarissa, acrescentando 
que, na Copa de 2006, a empresa promoveu a linha 
Refreskant a partir da distribuição de vale-brindes 
que davam direito a cachorros de pelúcia: mais de 1 
milhão de unidades foram distribuídas na ocasião. 

0 exemplo da GSA ilustra um modelo de estra
tégia promocional que ganha força nas gôndolas 
de guloseimas em períodos de Copa do Mundo. 
Em vez de investir em licenças oficiais, a exemplo 
das da Fifa ou da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), que controla os direitos da se
leção, nesta época a indústria de confectionery 
prefere trabalhar com temáticas e personagens 
genéricos. A explicação não é outra senão o alto 
valor do investimento. "0 percentual médio de 
direito autoral de uma licença gira entre 7% e 
10%. No caso da licença oficial da Fifa, esse índi
ce chega a 38%, inviabilizando esse tipo de ação 
entre a grande maioria das empresas brasileiras", 
compara Luiz Angelotti, especialista no tema e 
diretor da agência Angelotti Licensing. 

AÇÕES GENÉRICAS 
Marcos Antonio Lucas, vice-presidente da Asso

ciação Nacional dos Fabricantes de Produtos Pro
mocionais (Approm), defende que a opção por te
máticas genéricas reduz o custo das campanhas sem 
comprometer os resultados em vendas. Com ações 
genéricas ou oficiais, o dirigente da Approm afirma 
que os 10% de aumento de vendas que a Copa do 
Mundo tradicionalmente gera no setor de pro
dutos promocionais deverão ser superados 
este ano. "No final de 2009, os principais 
fornecedores já haviam traçado suas es
tratégias para a Copa da África. Tamanha 
antecipação indica que a movimentação 
atrelada ao torneio está acima das expec
tativas", assinala Lucas. Com cerca de 3.900 
empresas gerando 70.000 postos de trabalho, 
o segmento de produtos promocionais movimenta no 
Brasil R$ 4,7 bilhões de reais/ano, dimensiona. En
tre as vantagens das ações promocionais que pegam 
carona na Copa, o vice-presidente da Approm afirma 



que os brindes apelativos ao megaevento esportivo 
apresentam alto índice de retenção, com impactos 
que podem durar meses, até um ano. "Além disso, 
um evento dessa magnitude facilita a massificação 
das ações, enquanto as demais campanhas normal
mente são regionalizadas e com volumes significa
tivamente menores", coteja Lucas, acrescentando 
que no mínimo 20% das empresas que atuam no 
mercado brasileiro de produtos promocionais estão 
oferecendo itens temáticos da Copa africana. 

Na indústria de confectionery, outra adepta de 
itens promocionais alusivos à temática futebolística 
é a Perretti van Melle. Para incentivar o consumo 
de sua linha de gomas de mascar isentas de açúcar 
no período da Copa do Mundo africana e nas se
manas que a antecedem, a empresa criou a edição 
especial Mentos Brasil, que brinda os consumidores 
com pulseiras de borracha nas cores verde e amare
la. Além do acessório, o produto vendido na tradi
cional garrafinha plástica contendo 28 unidades de 
goma de mascar explora as cores verde e amarela na 
embalagem e nos chicles em si, que são drageados 
com os mesmos tons da seleção. A expectativa é 
que a edição especial represente 40% das vendas de 
gomas de mascar Mentos em garrafinhas plásticas 
nas próximas semanas. Este tipo de embalagem, por 
sinal, é responsável por 33% do faturamento da Per-
fetti van Melle no filão de gomas de mascar. 

"Não é a primeira vez que buscamos uma associa
ção com a torcida brasileira", lembra Joana Oliveira, 
gerente de marca Mentos Gomas de Mascar. Na Copa 
da Alemanha, ela prossegue, foram lançadas com a 
temática verde e amarela balas drageadas em emba
lagens de papel cartão com fechamento do tipo flip 
top. "Desta vez optamos por associar o megaevento à 
nossa linha de gomas de mascar, apostando mais es
pecificamente nas garrafinhas plásticas, que são nos
sa embalagem core business nesse segmento", insere 
Joana, informando que Mentos Brasil desembarcou 
nos principais PDVs do país em março, nos sabores 
exotic mix e maçã verde com framboesa, com preço 
sugerido de R$ 6,90 cada embalagem. 

TORCIDA VERDE AMARELA 
Em meio à movimentação da indústria de con-

fectionery em tomo da Copa da África do Sul, 
os fabricantes de snacks de amendoim também 
jogam no ataque, na expectativa de fortalecer a 
tradicional sinergia entre o consumo desse tipo 
de produto e o hábito de assistir a partidas de 
futebol. A Santa Helena, por exemplo, está colo
cando em campo a campanha Seleção de Craques, 
que traz peças destinadas ao PDV, personagens 
caracterizados e ações no trade que contemplam 
pontos extras e ilhas de exposição. "Também ex
ploraremos as barracas de Festa Junina, que já 
estarão presentes nas lojas na época da Copa do 
Mundo. Queremos que os consumidores escalem 
nosso time em suas comemorações", enfatiza 
João Lise, gerente de produto da empresa. 

Considerando marcas como Mendorato, Grelha-
dito's, Crokíssimo, Amindu's e Troféu, o dirigente 
prevê aumento de vendas em torno de 20% no 
período de Copa do Mundo. Lise acrescenta que a 
coincidência de datas entre o megaevento futebo
lístico e a festa junina é positiva. "Os bons resulta
dos já haviam ficado claros na campanha de 2006, 
e a expectativa para este ano é ainda melhor", 



prevê o gerente da Santa Helena, informando que 
a capacidade de produção mensal da empresa é 
de 5.000 toneladas. Os processos produtivos, ele 
conclui, são divididos em duas unidades: uma de 
beneficiamento de amendoim, no município de 
Dumont (SP), e outra em Ribeirão Preto (SP), onde 
é realizada a produção de todas as linhas. 

Bianca Amadeu, gestora de marketing e mer-
chandising da Agtal, outro trem bala do merca
do brasileiro de snacks de amendoim, também 
adianta planos auspiciosos para a campanha da 
Copa do Mundo de 2010. Com dois produtos re-
cém-lançados em embalagens alusivas ao even
to (amendoim japonês e sem pele, que trazem a 
imagem de um campo de futebol e a frase "Rumo 
ao hexa"), ela estima aumento das vendas em 
torno de 2 0% no período da competição e nas 
semanas que a antecedem. Na Copa da Alema
nha, ela diz, este crescimento foi menor, em tor
no de 15%. Outra diferença é que naquela oca
sião a Agtal só lançou um produto com layout 
de Copa. "Nossa confiança numa campanha mais 
dinâmica este ano baseia-se no melhor momen
to da economia e também nos investimentos em 
modernização produtiva e distribuição realiza
dos continuamente", justifica Bianca. 

Aproveitando a campanha de Páscoa, fabri
cantes de chocolates também decidiram pegar 
carona na Copa africana. É o caso da Village. 
Nascida há 41 anos em São Paulo, a empresa 
adotou a temática futebolística em sua linha de 

ovos com identidade visual e campanha inst itu
cional inspirada nos personagens Looney Tunes 
e Scooby Doo. Sob o mote Torcida Village, as 
ações de Páscoa coloriram os PDVs de verde e 
amarelo. "Este é um ano especial para os brasi
leiros, que são tão apaixonados por futebol como 
por chocolate. A aposta na estilização de nossos 
PDVs e embalagens superou as expectativas em 
nossa campanha de Páscoa", assinala Reinaldo 
Bertagnon, executivo do grupo Village. 

Com fábrica operando desde 1968, ano de sua 
fundação, no município de Pompeia (SP), distan
te 480 quilômetros da capital paulista, a Jazam 
também aposta no chamado gancho de marketing 
do ano. Adalberto Oliveira Bento, diretor da em
presa, informa que acabam de ser lançados dois 
produtos em edição limitada alusiva à Copa da 
África do Sul: o creme sabor chocolate com ave

lãs Ducrem e as bolinhas de futebol sabor 
chocolate ao leite. "Nossa linha conta com 
mais de 120 produtos. A Copa do Mundo é 
o chamariz do ano, de modo que esses dois 
lançamentos estão, sem dúvidas, entre os 
destaques de 2010", arremata o dirigente. 

Com fortíssimo apelo infanti l, a catego
ria de pirulitos também insere novidades na 
leva de candies alusivos à Copa do Mundo 
que começa a chegar ao trade. Dois des
tes lançamentos estão atrelados à marca de 
pirulitos mastigáveis Zazuage, que enfeita 

o portfólio da Dori Alimentos. Trata-se 
das versões melancia e cereja da edição 
especial Zazuage Football. Jean Carlos 
Pereira, gerente de marketing da empre
sa, explica que as referências ao futebol 
estendem-se das caixas-display com ca
pacidade para 50 pirulitos às figurinhas 
dos produtos, que trazem tatuagens 
temáticas. "As tatuagens representam 
a atitude e paixão dos brasileiros pela 

seleção brasileira", frisa ele, posicionando o 
lançamento com preço sugerido de R$ 0,25 a 
unidade com 10,8 gramas. 

Text Box
Fonte: Doce Revista, São Paulo, ano 24, n. 186, p. 24-28, mar. 2010.




