FAÇA MUITOS GOLS EM SEU CAIXA NESTA TEMPORADA DE
CONSUMIDORES EMOCIONADOS RUMO AO HEXA. AINDA HÁ
TEMPO PARA SE PREPARAR

Fátima Peres

partir do dia 11 de junho, os brasileiros entram em outra dimensão. É tempo de Copa do Mundo.
É tempo de redescobrir o patriotismo,
vestindo verde e amarelo. É tempo de
reunir os amigos, torcer, vibrar, em meio
a bons petiscos e bebidas. Todos
ficarão de olhos bem-grudados na tevê. Paixão nacional,
o futebol brasileiro se fará
presente num dos maiores
eventos realizados no
mundo. Começará nesse dia a Copa do Mundo, na África do Sul.
São as seleções de
32 países, de todos os
continentes, disputando o título
de melhor do planeta. E nada
melhor do que ter em casa
uma nova tevê, fazer um
churrasco ou comer uma boa
feijoada, beber a cervejinha
gelada, "vestir a camisa" literalmente, dar ao filho uma
bola de futebol e aquela corneta
barulhenta para comemorar o gol.
E o empresário supermercadista deve estar preparado
para estas alegrias dos torcedores. Se é tempo de emo-

ção, é tempo de colocar a loja no clima
desta festa e potencializar as vendas.
É hora de atrair consumidores, usar e
abusar da criatividade para tornar a
data lucrativa para os negócios.
Pesquisa recente, realizada pela Federação do Comércio de Minas Gerais
(Fecomércio), com 150 lojistas mineiros mostra que 60,6% acreditam que a
Copa do Mundo de 2010 deve ter um
impacto positivo sobre o comércio. Segundo Silvânia Araújo, economista da
Fecomérco, "estes números ressaltam
a força comercial da data, que cria um
fato sazonal positivo no calendário de
negócios do varejo e sustenta a necessidade de ações proativas por parte do
empresariado".

O Carrefour, segundo lugar em vendas no Brasil, de acordo com o ranking
da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), já está preparado para o
certame há vários meses. Os estoques
dos departamentos bazar, têxtil e eletro
foram reforçados com produtos alusivos
ao campeonato mundial e com as cores
do Brasil.
Só no departamento têxtil, o Carrefour vai disponibilizar mais de 50 itens

entre camisetas, macacões para bebês, crianças,
camisas e shorts de tecidos, tanto masculino quanto feminino. Além disso, toalhas, tênis e sandálias
estampados com a bandeira do Brasil também estarão à venda em todas as lojas em 18 estados do
Brasil. A expectativa é de vender mais de 30% em
relação ao período normal de consumo.

Na área de bazar, irão disponibilizar 12 modelos
de bolas de futebol temáticas, cornetas, bandeiras,
buzinas, maracá. A rede espera crescer em 30%
as vendas nesse segmento, em relação à última
Copa. Já no departamento de eletro, as vendas estão aquecidas desde o início do ano. Para atender
à crescente demanda de televisores LCD e Plasma,
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mento dos jogos e logo após, existe uma grande queda de vendas em virtude de as pessoas
assistirem aos jogos e comemorar depois".
Segundo ele, é importante criar sempre, em
qualquer data comemorativa ou sazonal, um
clima que possa contagiar os colaboradores,
clientes e fornecedores, para que seja possível
atingir melhores resultados na compra e comercialização de vários produtos.
0 empresário de Divinópolis conta que tem
incrementado a venda de produtos relacionados
à Copa, como bebidas, carnes, pipoca, entre
outros, além daqueles que vêm com roupagem
diferenciada pela indústria e que já fazem parte
do mix, sem cadastro de novos códigos.
Gilson acredita que a seção de cervejas
deve ter um incremento de vendas da ordem de
12% no período da Copa. Mas algumas ações
podem aproveitar o que já existe e consta do
processo de promoções da empresa. "No caso
do Candidés, por exemplo, aproveitaremos nossos meios de divulgação já existentes, como tablóides, rádio, tevê para divulgar os produtos",
sugere o supermercadista.

A empresa supermercadista número 1 do
mundo, e 3 em vendas do País, o Walmart,
também já está preparada há dois anos na compra de produtos importados e há um ano para
os nacionais. Segundo a diretora comercial,
Sandra Haddad, a Copa é um evento muito importante para o Walmart, pois promove vendas,
principalmente nas categorias ligadas à torcida,
como camisetas, cometas, bolas, cervejas, carnes, entre outros.
No Walmart, o desempenho comercial no
período da Copa tem sido muito bom, em especial enquanto o time Brasil está na disputa.
Haddad conta que o Walmart é a loja oficial da
Copa FIFA de 2010. "Portanto, teremos produtos relacionados com a Copa em quase todas
as categorias. O mascote Zakumi, por exemplo, estará à venda nas lojas oficiais da Copa
(serão 50 em todo o Brasil) a partir de maio",
ressalta a diretora.
a

por exemplo, o Carrefour antecipou as negociações com os principais fornecedores para garantir seus estoques e preços competitivos. Um
dos aparelhos que prometem ser a vedete de
vendas é o modelo 42" Full HD.

Para Gilson Teodoro Amaral, sócio proprietário dos supermercados Candidés, em Divinópolis (MG), todo evento que possa mexer com o
entusiasmo do consumidor leva a uma euforia
no consumo. Mas faz uma ressalva e alerta os
empresários: "no caso da Copa, durante o mo-
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Quanto à seção de bebidas, o diretor comercial Hoover Cruz informa que a empresa vai
efetuar compras com condições especiais para
o período que antecede e que acontece a Copa.
"Nossa previsão de crescimento está em torno de 30% (cervejas, sucos e refrigerantes)",
acrescenta o executivo do Walmart.
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O grupo Pão de Açúcar, primeiro colocado
no ranking da Abras, vem se preparando para a
Copa desde 2009, quando assinou um contrato
com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
como patrocinador oficial da seleção brasileira.
Campanhas foram desenvolvidas e focadas na
temática Copa, como produtos exclusivos da

CBF e sorteio de viagens para conhecer e assistir aos jogos e treinos da seleção brasileira.
A empresa aposta na venda daqueles itens
que devem ser os mais consumidos nessa época, como tevês, cervejas e celulares com televisão. Extra e Ponto Frio, bandeiras do grupo Pão
de Açúcar, que têm eletroeletrônicos em seu
mix, juntas esperam um crescimento de vendas próximo de 110% maiores que o resultado
do primeiro semestre de 2009.
Visando oferecer variedade e preço baixo,
o grupo antecipou as compras e adiantou 60%
do estoque do ano de tevês para o primeiro
semestre, em função da Copa. As televisões
digitais com conversor embutido, por exemplo,
também devem crescer em vendas esse ano.
A expectativa da empresa é de crescimento
da comercialização desse produto em torno de
60%, se comparado ao começo de 2009.
Além da Copa do Mundo, outro motivo para
o crescimento da venda dessa tecnologia é a
queda do preço médio dos aparelhos, que diminuiu 30% em relação a 2009. Mas uma das
grandes novidades que prometem ser destaque
é a maior variedade de aparelhos com tecnologia LED que estará disponível com as telas de
46 e 55 polegadas. Existe também uma grande
expectativa em torno dos aparelhos 3D, que
chegam ao mercado ainda esse ano.

Em relação às suas marcas exclusivas Qualitá e Taeq, o Grupo Pão de Açúcar colocou nas
prateleiras dos supermercados cerca de 40 itens
de produtos comemorativos que foram lançados. Eles integram a campanha "É Hexa Brasil
- Vantagens e surpresas para comemorar" e
são oferecidos em embalagens promocionais,
com brindes exclusivos e descontos.
Além disso, "desenvolvemos uma linha
voltada para o momento de Copa do Mundo,
como snacks para serem servidos nas reuniões entre amigos durante os jogos. Há também produtos cheios de brasilidade, como é
o caso do arroz e do feijão", conta Wellington
Juliani, gerente de desenvolvimento das mar-

cas exclusivas do Grupo Pão de Açúcar, que
espera um incremento de vendas de 30% com
a campanha.
Com o slogan "Qualité e Taeq juntas com
você torcendo pela seleção", os produtos
têm embalagens nos tons verde e amarelo.
Da marca Qualité, há pipoca de microondas,

amendoim, salgadinho de trigo, castanha de
caju, macarrão instantâneo, pão de queijo,
sorvete, mix de amendoins e frutas secas,
arroz e feijão, entre outros. Da Taeq, cookies,
barrinhas de cereais e o lançamento do isotônico Taeq sabor romã e açai, desenvolvido
especialmente para a Copa.

Mas os especialistas lembram ainda que
a indústria também preparou vários produtos
com embalagens alusivas à Copa e que prometem estimular as vendas. Portanto, os supermercadistas devem ficar atentos e tentar
elaborar gôndolas e pontos extras destacando
esses produtos. A Mili, por exemplo, tem novidades.
0 gerente nacional da indústria de produtos de higiene e limpeza da Mili, Carlos Nenegatti, acredita no sucesso das vendas de
produtos com motivos da Copa do Mundo. Ele
conta que a empresa em 2006 teve a idéia de
lançar o papel higiênico especial para a Copa
e que as vendas surpreenderam. "Para 2010,
a produção dobrou. Nossos produtos já estão
no ponto-de-venda há 30 dias e estamos vendendo bem. E olha que nem estamos ainda no
clima da Copa", comemora Nenegatti.
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 15, n. 175, p. 22-28, maio 2010.

