
A lém de atender e dar infraestrutura, é joga-
da-chave escolher os produtos certos para 

a ocasião (mix). É igualmente importante saber 
como promovê-los (promoção). Mais do que isso, 
deve-se garant ir que estejam na loja quando o 
cliente também estiver (abastecimento). 

Quando se fala em mix ideal para o período 
de Copa no Brasil, não se pode perder de vista os 
consumidores tradicionais. O que se vende sem
pre em boa escala não deixará de ser vendido na 
ocasião. Mas os supermercados vão precisar de 
muito mais do que isso. 

Os consultores são unânimes em relação a 
um quesito: produtos típicos. "Boa alternativa é 
trabalhar com artesanato local e comida típica, 
que é muito valorizada pelo tur is ta" , diz o con
sultor do Sebrae-SP, Wlamir Bello. 

A rede manauara DB Supermercados prome
te abusar do potencial da região nesse quesito e 
colocar à disposição dos clientes turistas infini-

dade de produtos típicos. "Poderemos destacar 
o abacaxi, a abóbora e as bananas da região, que 
são diferentes. Temos ainda tucumã, cupuaçu 
e goma de tapioca, sem contar os peixes, com 
destaque para o tambaqui e o pirarucu", diz o 
gerente de Marketing da rede, Guto Corbert t . 

O execut ivo destaca o caráter ambienta l 
mente correto do comércio de algumas carnes 
típicas. "Os peixes vêm de piscicultura, a carne 
de jacaré, muito apreciada na amazônia, é f ru to 
de manejo sustentável autor izado pelo Ibama 
[Inst i tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis]." Trabalho similar 
é realizado com o mel comercial izado pela rede, 
vindo de abelhas amazônicas sem ferrão. 

Mas não é preciso ser " t ão " regional como 
o DB. "Cesta de produtos que vende muito no 
período é a de bebidas, e nessa Copa, mais que 
nas outras, os ingredientes para caipirinha, as 
caipirinhas prontas industrializadas e a nossa ca-
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chaça terão uma demanda bem acima da média", 
diz o coordenador do Centro de Excelência em 
Varejo da FGV-EAESP, Jacques Gelman. 

Cachaça e caipir inha, contudo, não são os 
principais astros da cesta de bebidas. As cerve
jas devem liderar as vendas da cesta de bebidas 
alcoólicas, mas sua importância vai além. A cate
goria, segundo Corbertt, puxa o desempenho de 
cestas com bom valor agregado, como salgadi
nhos, que também não podem faltar no período. 

Para se ter ideia da importância dessas cate
gorias no período, conforme números da Nielsen, 
o crescimento no volume ( l i t ros) vendido de 
cervejas em 2010 em comparação a 2 0 0 9 foi 
de 11,1%. Comparando apenas o bimestre junho-
julho de 2010 (de Copa) em relação ao mesmo 
bimestre de 2009 , a expansão foi ainda maior: 
14,8%. Já entre os salgadinhos, o incremento em 
volume (quilos) em 2010 foi de 8,1%. No bimestre 
em questão, foi de 9,9%. 

O sócio-sênior da GS&MD, Alexandre Horta, 
diz ser importante também oferecer produtos 
prát icos. "Pratos prontos congelados, semi-
prontos, itens de delicatessen são essenciais no 
período. Isso porque as pessoas estarão quase 
sempre em trânsi to e precisarão fazer suas re
feições de forma rápida e prát ica." 

Para finalizar o mix, produtos festivos não 
podem ser negligenciados: spray de espuma, 
confete, serpentina, bandeiras, buzinas, camisas 
de seleções, bonés e afins. "Vamos nos abas
tecer também com os importados. Os tur istas 
podem querer algo mais famil iar. Acredito que 
valha a pena caprichar em algumas seções, como 
a de v inhos" , diz a gerente de Market ing do 
Supermercado Frangolândia, de Fortaleza (CE). 

Promoções 
"A Copa é sempre um baita assunto e de alguma 
forma já pode ser usada como mote de cam
panhas de market ing e promocionais", afirma 
Gelman. A maior parte das redes ainda não faz 
nada nesse sentido, embora já vislumbrem ações 
para o ano da Copa, como compras que valham 
brindes ligados ao evento: bonés, camisas, bolas, 
cornetas, sprays de espuma, etc. 
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Aos que querem tra
balhar o evento desde 
já, Gelman dá boas su
gestões. "As redes po
dem fazer ações do tipo: 
'Convoque a Seleção'. 
Os que convocarem a 
seleção mais parecida 
com a que o Mano convocar para a Copa ganha 
um prêmio." A ideia vale não só para Copa do 
Mundo, mas também para a das Confederações, 
a ser realizada já no ano que vem. Dessa forma, 
seria possível fazer primeiro a promoção para a 
Copa das Confederações e depois para o Mundial. 

Porém, para Horta, da GS&MD, o mais apro
priado para o perfil dos nossos consumidores é 
realizar promoções às vésperas da Copa. "O bra
sileiro não costuma ser muito receptivo a ações 
promocionais antecipadas. O melhor, acredito, 

seja realizá-las perto do 
evento." 

Nesse sentido, Bello, 
do Sebrae, aponta o que 
ju lga mais apropr iado 
para a campanha te r 
sucesso. "É importante 
fazer estudo de tendên

cias entre os consumidores locais e os tur istas 
que virão à cidade, o que ajuda muito na ela
boração das ações. Outra medida importante 
é f i rmar parceria com os fornecedores, saber o 
que será feito ou está sendo feito, para destacar 
a promoção no ponto de venda." 

De acordo com o consultor, ação promocional 
que traz muito resultado é a montagem de kits 
complementares, como bebida mais copo. Bello 
considera interessante também realizar ações 
que sensibilizem e preparem o consumidor para 
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os eventos, como painel que conte a história 
das Copas e a part icipação do Brasil. "Mas a 
ação promocional que mais t rar ia resul tado 
é o sor te io de ingres
sos para estes eventos: 
promoção com cupons 
que darão direi to a in
gressos; quan to mais 
comprar , mais chance 
terá de ganhar." 

E quanto se deve in
vestir nessas ações de 
market ing? "O patamar 
de invest imentos deve 
levar em consideração a 
relação custo-benef ício. 
Ele é di ferente em função de características e 
porte de loja, público local, grau de empreende-
dorismo do empresário, etc. Pode-se destinar de 
3% a 10% do fa turamento." 

Abastecimento 
Com mix diferenciado e promoções, toda a aten
ção é pouca para evitar que os produtos fal tem 
na gôndola, e o cliente, seja tur ista ou local, saia 
da loja de mãos abanando e irr i tado. Por isso, 
analisar histór ico, situação macroeconômica, 
número de tur is tas na cidade e planejar em 
parceria com seus fornecedores são medidas 
fundamentais. 

Quando se fala em analisar história, fala-se 
em rever os resultados da última Copa e usá-los 
como referência. Apenas como referência, porque, 

pelo evento ser realizado 
no País, o impacto no 
consumo será significati
vamente potencializado. 
"Deve-se montar cenário 
com mov imento ainda 
maior que o do históri
co", diz Bello. 

Para se ap rox imar 
ao máximo do que re
presentará em volume e 
receita esse "algo mais", 
avalie as questões ma

croeconômicas, tendo em conta o nível de aque
cimento do varejo. Some a isso o número de 
turistas presentes ao bairro onde sua loja está. 
"Descubra pela rede hoteleira quantos são os 
turistas hospedados no bairro e de quanto tempo 
serão, em média, as hospedagens", diz Horta. Se 
a loja estiver próxima a pontos turísticos, procure 
saber qual é a estimativa de visitantes no período. 

Tudo isso feito, faça os pedidos, combine com 
os fornecedores a frequência de abastecimento 
que julga necessária, garanta estoques seguros 
com base nos estudos realizados e na frequência 
de abastecimento combinada, peça mais promo
tores à indústria para ajudar na reposição de 
gôndola e faça vendas campeãs. 
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Text Box
Fonte: Superhiper, São Paulo, ano 38, n. 428, p. 68-72, fev. 2012.
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