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Embora o feriado nacional do casamento real, na sexta-feira, deva comprometer a 
produtividade e representar uma dor de cabeça para muitos empregadores, ele constituirá um 
bem-vindo incentivo aos supermercados. 
 
"Acho que o casamento real será absolutamente comemorado pelo país, e, portanto, prevejo 
que venderemos bem nos próximos dias", disse, recentemente, Marc Bolland, CEO da Marks 
and Spencer. 
 
Segundo o grupo de pesquisa de varejo Verdict, o casamento real vai impulsionar os gastos do 
consumidor em 620 milhões de libras esterlinas. Desse valor, cerca de 45 milhões de libras 
esterlinas serão gastos em produtos e lembranças, e 216 milhões serão despendidos em 
viagens e turismo. 
 
Mas, segundo Neil Saunders, diretor da Verdict, o maior componente do gasto excedente será 
em alimentos e bebidas, e 360 milhões de libras adicionais deverão ser gastos em itens que 
vão desde champanhe até bolos e salgadinhos. A Tesco prevê que as vendas terão um impulso 
de cerca de 20 milhões de libras esterlinas com o acontecimento. Parte da expansão é 
constituída por vendas extras de alimentos devido ao feriado adicional. "Ter um dia a mais, por 
si só, leva a um avanço bem grande", diz Saunders. "Quando temos um feriado nacional, as 
pessoas realmente gastam mais com alimentos. Elas fazem refeições especiais em casa. Há 
muito mais refeições para convidados e lanches." 
 
O casamento deverá estimular uma faixa a mais de gastos - para deleite dos supermercados, 
que assistiram à queda significativa de suas vendas desde o Natal. Edward Garner, diretor de 
comunicações do grupo de pesquisa de mercado Kantar Worldpanel, diz que, quando as 
pessoas se reúnem, em festas de rua ou em visitas a amigos e parentes, elas tendem mais a 
"optar pelo melhor" do que escolher a alternativa barata e animada. 
 
Waitrose prevê uma volta ao "bom e velho bufê de pegar com a mão", que consiste de 
sanduíches, scotch eggs (bolinho de ovo britânico), rolinhos de salsicha e vol-au-vents - 
acompanhados de limonada, bebida de dente-de-leão e de bardana. Waitrose também está se 
abastecendo com um bom suprimento de bolos tradicionais, como "Victoria sponges" (pão de 
ló recheado com geleia), "scones" (bolo cozido em chapa de ferro) e bolos de Eccles (bolos 
pequenos, recheados de groselha, típicos da cidade de mesmo nome). Cerveja e pizza tendem 
a se sair bem durante os eventos transmitidos pela TV, e Saunders prevê que pizza e 
amendoins venderão muito bem. 
 
Mas Clive Black, analista da Shore Capital, diz: "Não é a mesma coisa que uma grande partida 
de futebol, no sentido de que não posso imaginar um batalhão de senhoras de idade saindo 
para comprar caixas de Carlsberg para comemorar o casamento". Black diz que o maior 
determinante do desempenho dos supermercados durante o feriadão será o clima. "O fato de 
haver sol ou não, terá, provavelmente, um impacto maior do que o casório de Will e Kate", diz 
ele. 
 
Se o tempo estiver bom, Black prevê que ingredientes para churrasco, saladas, refrigerantes e 
bebidas vão "chispar das prateleiras". Mas, "se estiver um dia úmido e feio, não haverá um 
impacto visível". Isso pode ser uma boa notícia para os supermercados, uma vez que 
ingredientes para churrasco e saladas tendem a embutir uma margem de lucro maior. 
 
Richard Hodgson, diretor da Wm Morrison, diz: "Com bom tempo e as pessoas de folga, elas 
vão esquecer seus problemas financeiros por uma ou duas semanas e se divertir com amigos e 
familiares, provavelmente de forma muito semelhante ao Natal." 
 
Entre as empresas que esperam aumentar as vendas graças ao casamento real está a 
Dicksons, uma rede de açougues de carne de porco de controle familiar, com sede em South 
Shields e 20 lojas no nordeste do país. Com faturamento anual aproximado de 10 milhões de 



libras esterlinas, está vendendo sua torta de casamento de carne de porco, de 11,5 kg, para 
festas de rua. Ela custa 150 libras esterlinas e serve cerca de 100 pessoas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2011, Empresas, p. B4. 


