


tir RS 1,5 bilhão ao longo do ano para 
aumentar sua produção, sem esquecer 
a importância do Mundial nisso. "Em 
ano de Copa do Mundo, temos prati
camente um mês a mais de verão em 
pleno inverno", afirma Nelson Jamel, 
vice-presidente financeiro da AmBev. 
Parte dos investimentos da indús
tria também está nas versões de 1 l i 
tro, com um apelo de consumo para 
grandes reuniões, ideal para o acom
panhamento de grandes partidas. Com 
lançamentos dos principais players do 
mercado, o "litrão" tem sua força de 
comercialização nos supermercados -
o chamado mercado quente. 

T I M E I M B A T Í V E L 
Carne, futebol e cerveja formam um 

dos tripés mais agraciados pela torcida 
brasileira em tempos de Copa. Nesse 
período, o consumidor tem a tradição 
de preparar churrascos para embalar 
a atuação dos craques nos gramados 
e assim promover a reunião familiar 
e de amigos. Não deixe faltar na sua 
loja as peças mais consumidas, como 

picanha, maminha, alcatra, fraldinha, 
costelinha, linguiça e asa de frango. 
Junto delas, exponha embalagens sob 
medida aos consumidores e um bom 
atendimento no balcão, para clien
tes que queiram cortes diferenciados. 
Se o espaço de sua loja permitir, crie 
um balcão ou um quiosque para assar 
variados tipos de carnes na rotisseria. 
Com isso, você vai oferecer grelhados 
como opção pronta para refeições de 
quem busca praticidade e também dei
xará sua loja mais atrativa pelo agradá
vel cheiro de uma peça de carne bem 
assada. A seção deve contar também 
com ilhas e pontos extras para exposi
ção dos produtos, de preferência divi
dindo espaço com itens próprios para 
churrasco, como espetos, carvão, pali
tos de dente, sal grosso, entre outros. 
E não se esqueça da farofa e do vina
grete, preparado na rotisseria. 

V I S Ã O DE JOGO 
O otimismo entra em campo para 

projetar a venda de televisores. Um 
gol de placa é não subestimar o po

der de compra de seus clientes. Eles 
estão motivados, portanto, participe 
do jogo com aparelhos de alto valor 
agregado. As expectativas de cresci
mento chegam a 100%, para os exe
cutivos de algumas redes na compa
ração com o ano passado, quando não 
houve nenhuma competição do mes
mo porte. Caso da rede de hipermer
cados, Extra, do Grupo Pão de Açú
car, que prevê dobrar suas vendas nos 
seis primeiros meses de 2010 em fun
ção do Mundial. 

Para a Coop Cooperativa de Con
sumo, presente no mercado paulis
ta, o crescimento deverá ser mais 
tímido, porém, também muito oti
mista, chegando a 50%. A rede in
forma que dará prioridade no ponto 
de venda à exposição das LCDs . 

"Estamos trabalhando para ofere
cer uma gama completa de televi
sores, principalmente de L C D , que 
hoje é o modelo mais procurado 
pelo consumidor", explica Edson 
Rodrigues, gerente de compras ba
zar/ eletro da Coop. 
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