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Estabelecimentos esperam
faturamento igual ao mês de
dezembro durante os jogos

Os bares de São Paulo apostam
em crescimento de até 35% no
faturamento durante os dias de
jogos da Copa do Mundo. Al-
guns deles prometem colocar
TV até mesmo nos banheiros
para que os clientes não percam
nenhum lance dos jogos, se-
gundo constatou uma pesquisa
da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Fecomercio),
que ouviu 40 bares, de seis bair-
ros da capital paulista.

O Bar Genuíno, no bairro
boêmio da Vila Madalena, em
São Paulo, é um dos que prome-
tem caprichar nos preparativos.
Oito TV’s de LCD, 1.500 copos
de chope e uma infinidade de
salgados e sanduíches vão fazer
a festa dos clientes durante cada
jogo da Copa do Mundo. So-
mando o aluguel dos televisores
e divulgação, o empresário Val-
ter Sanches, proprietário do
bar, investiu R$ 10 mil. “Minha

expectativa é que a receita no
período dos jogos seja equiva-
lente às vendas de dezembro
que, historicamente, é o melhor
período para os bares”, diz.

Vestindo a camisa
Nem mesmo o garçom estam-
pado do logotipo do bar esca-
pou dos preparativos. Durante o
mês da Copa ele deixará de lado
a tradicional roupa preta e
branca para vestir o uniforme
da seleção brasileira. E para fu-
gir dos erros cometidos durante
o Mundial da Alemanha, San-
ches preparou um cardápio es-
pecial. Cada cliente pagará por
um pacote de R$ 70 que dará
direito a salgados e sanduíches,
frutas secas, além de caipirinha
à vontade e dez copos de chope.
“Preferimos limitar o cardápio
durante cada o jogo porque, na
Copa passada, foi uma loucura
atender a todos com o menu
completo”, diz Sanches. Se-
gundo a Fecomercio, do total de
bares pesquisados, 87% costu-
mam transmitir jogos de fute-
bol regularmente. ■

Associação de Bares
e Restaurantes de
São Paulo (Abrasel)
espera alta de até
20% na receita
dos bares durante
a Copa do Mundo

Natal dos bares será
antecipado para junho

LEIA MAIS A indústria nacional
aproveita a euforia com

os jogos para vestir produtos
de verde amarelo. Em ação
temática, a Yoki espera vender
15% mais pipoca no certame.

A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) também

faturou o seu quinhão, com
três vezes mais patrocinadores
oficiais em relação a 2006,
e receita de R$ 200 milhões.

No mercado publicitário,
o ambiente de negócios

também está aquecido: as
campanhas alusivas ao torneio
geraram aumento de 25%
no investimento em mídia.

para a Copa do consumo
Henrique Manreza

Flávio Oliveira, gerente
comercial do Extra: busca de

fabricantes chineses para
complementar o mix de
celulares com TV móvel

coleções exclusivas inspiradas no Mundial

Amir Slama para desenvolver
sua coleção que foi inspirada
no uniformes antigos do Brasil.
“Esse evento é um momento
interessante, onde fica clara
a questão do nacionalismo,
o que unifica as pessoas. É uma
época muito democrática”,
diz o estilista. Camisetas, regatas,
agasalhos e shorts que fazem
sobreposição com leggings
compõem as 11 peças
desenvolvidas para o evento.
Na cartela cores o verde, amarelo,
azul e branco dominam e preto,
dourado e cinza ganham

destaque. “Procurei trabalhar
os elementos da bandeira e os
símbolos sem ser caricato. Nas
cores, usamos tons com apelo
de moda como verde musgo”,
afirma o estilista. Segundo
levantamento da empresa GFK,
especializada em pesquisa de
mercado, consumidores com
idade entre 18 e 24 anos são
os que mais demonstram este
interesse em comprar roupas
inspiradas no evento esportivo.
A marca Nike é a mais lembrada
segundo o estudo que ouviu mil
brasileiros de 12 capitais.

Marcela Beltrão

No bar Genuíno, em São Paulo, até o logo,
estampado na camiseta do garçom e
no banner, entrou no clima do futebol

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 5.


	B1
	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24

	B2
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48

	OUT1
	Outlook_ED_34_P01
	Outlook_ED_34_P02
	Outlook_ED_34_P03
	Outlook_ED_34_P04
	Outlook_ED_34_P05
	Outlook_ED_34_P06
	Outlook_ED_34_P07
	Outlook_ED_34_P08
	Outlook_ED_34_P09
	Outlook_ED_34_P10
	Outlook_ED_34_P11
	Outlook_ED_34_P12
	Outlook_ED_34_P13
	Outlook_ED_34_P14
	Outlook_ED_34_P15
	Outlook_ED_34_P16
	Outlook_ED_34_P17
	Outlook_ED_34_P18
	Outlook_ED_34_P19
	Outlook_ED_34_P20
	Outlook_ED_34_P21
	Outlook_ED_34_P22
	Outlook_ED_34_P23
	Outlook_ED_34_P24
	Outlook_ED_34_P25
	Outlook_ED_34_P26
	Outlook_ED_34_P27
	Outlook_ED_34_P28
	Outlook_ED_34_P29
	Outlook_ED_34_P30
	Outlook_ED_34_P31
	Outlook_ED_34_P32




