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Vendas de produtos alusivos ao campeonato mundial crescem e empresas fortalecem atendimento 
e estoques. 
 
Se a seleção brasileira tem o dom de hipnotizar milhões de brasileiros diante das telas de TV 
durante a Copa do Mundo, nos bastidores de algumas empresas, a movimentação será intensa 
para aproveitar o momento atípico que vivem os negócios nos trinta dias que dura o mundial. 
Empresas que à primeira vista pouco têm a ver com futebol ou Copa do Mundo, já começam a 
lucrar com o evento ou reforçam sua estrutura na expectativa de elevar as vendas - antes, 
durante e depois dos jogos. É o caso da rede de fast food McDonald's que calcula um aumento de 
20% na demanda do serviço de entrega nos dias de jogos da seleção brasileira. 
 
Segundo o diretor de marketing da rede, Daniel Arantes, a central de atendimento que recebe os 
pedidos via internet ou por telefone e que hoje opera com 180 atendentes, vai ganhar reforço 
com a contratação de mais 80 pessoas. O pessoal encarregado de fazer as entregas será ampliado 
de 420 para 520 motoboys. Dentro das lojas, a rede calcula entre 6% e 7% o aumento total das 
vendas nos dias em que Ronaldinho Gaúcho e sua turma estiverem se exibindo nos gramados 
alemães. 
 
"Na primeira fase, os jogos do Brasil terão horários muito favoráveis para nós porque serão 
próximo ao horário do almoço e tudo que o torcedor quer é comodidade. Ninguém vai querer ir 
pra cozinha preparar a refeição antes ou depois das partidas", diz ele. 
 
 
O Brasil estréia na Copa do Mundo jogando contra a Croácia no dia 13 de junho, às 16 horas, pelo 
horário brasileiro. Depois, Brasil e Austrália acontece num domingo, dia 18 (também às 13 horas) 
e por fim, ainda na primeira fase, o Brasil enfrenta o Japão, numa quinta-feira, às 16 horas. 
 
Tão distante do futebol quanto o setor de alimentação, quem trabalha com tecidos também 
comemora a proximidade da Copa do Mundo. Daniel Rocha, diretor de vendas da loja de tecidos A 
Gaivota, com duas lojas em São Paulo, diz que há pelo menos um mês a demanda de varejistas 
por tecidos nas cores verde e amarela cresceu 50%. Ele espera um aumento dessa ordem durante 
o mês de maio, quando é a vez do consumidor final fazer suas compras para confeccionar roupas, 
bandeiras, almofadas e toda sorte de apetrechos para torcer pelo Brasil. 
 
Escolado pelos mundiais passados, Rocha diz que se preparou para esta Copa e até resolveu 
inovar. Encomendou um tecido com fundo verde e bolas de futebol em relevo dourado. "Vendi 
umas quatro peças, de 150 metros cada uma, em menos de um quinze dias". 
 
Mas se as vendas são altas, o mesmo não se pode dizer das margens de lucro. O torcedor pode 
até sair um pouco do orçamento e comprar itens que não fazem parte de seu dia-a-dia, como os 
tecidos em verde e amarelo. Mas a opção é por produtos mais em conta. "A procura é por faille, 
um tecido 50% mais barato que o cetim usado principalmente para forros, e cujas vendas já 
aumentaram em pelo menos 70% agora em março", diz. 
 
Roupas prontas também vendem mais em dias de mundial quando trazem as cores do Brasil. 
"Camisetas, blusas femininas ou blusões verde ou amarelos vendem mais 20% ou 30% do que as 
mesmas peças que não façam alusão às cores nacionais", diz o coordenador da marca Pakalolo, 
da confecção Marisol, Arthur Cavalcanti Latenthin. 
 
Como o Brasil inteiro costuma pintar ruas, calçadas, postes e o que mais aparecer pela frente, há 
demanda por tintas nessas cores também. E o princípio do produto baratinho também vigora 
nessa categoria.  



"As vendas sobem muito mas a opção é por tintas que custam R$ 29 a lata de 18 litros, enquanto 
o produto de primeira linha não sai por menos de R$ 150", informa Roberto Corazzin, diretor de 
marketing da varejista de material de construção Dicico. Segundo ele, normalmente a empresa 
nem tem tintas nas cores verde bandeira e amarelo ouro, mas agora, por conta da Copa, a Dicico 
já encomendou pelo menos 10 mil latas de cada cor para as suas 16 lojas". 
 
Até pela opção do consumidor por produtos mais baratos, o gerente de produtos da Tintas Coral, 
Maurício Gasperini não prevê aumento de demanda por sua marca, mas está otimista com 
negócios futuros. "Coincidência ou não, a cor de 2006 é o amarelo com toque de verde e eu creio 
que o Ano do Brasil na França, em 2005, tenha contribuído muito para essa tendência", diz ele, 
baseado num estudo realizado anualmente pela empresa em todo o mundo. "O verde e amarelo 
esteve nas vitrines da Europa em 2005 e o Brasil foi um dos grandes responsáveis por isso". 
 
Na concorrente Suvinil, a expectativa é de demanda 50% maior de tintas nas cores verde e 
amarelo. A empresa também vai aproveitar a Copa do Mundo e para lançar uma embalagem 
temática para o evento. 

 
 
Leia Mais 
 
TVs enviam seus times à Alemanha para brigar por audiência no Brasil 
De São Paulo   
 
Há 73 dias do início do maior evento esportivo do mundo, as emissoras de TV e provedores de 
internet brasileiros estão com suas seleções de estrelas escaladas para atender a demanda de 
audiência recorde. Segundo levantamento da Federação Internacional das Associações de Futebol 
(FIFA, na sigla em inglês), os trinta dias de torneio mobilizam 28 bilhões de espectadores em todo 
o mundo. E no Brasil não é diferente. Não há no país nenhum evento com tanta mobilização e 
audiência como a Copa do Mundo. 
 
Única emissora de TV aberta com direito de transmitir os jogos do mundial no Brasil, a Rede 
Globo vai levar 150 profissionais para a Alemanha e ainda contará com um número significativo 
de trabalhadores alemães - entre motoristas, técnicos e tradutores. A emissora não informa os 
investimentos realizados para as transmissões, nem os custos com o envio de equipe de 
profissionais, mas é dela o maior contrato de venda de espaço publicitário para este ano. 
 
A Globo, que pagou US$ 80 milhões à Fifa pelos direitos de transmissão, fechou em agosto 
passado a venda das cotas de patrocínio de transmissão do mundial e dos campeonatos regionais 
e nacional por R$ 1,1 bilhão - ou US$ 510,7 milhões. 
 
Mas mesmo quem não vai transmitir nenhum jogo terá equipe na Alemanha e vai fazer o possível 
para chamar a atenção dos aficionados brasileiros. É o caso do SBT que deve enviar 23 
profissionais para a Alemanha e mobilizar outros 17 jornalistas no Brasil só para acompanhar o 
evento. 
 
Na Rede Bandeirantes de Televisão (que tem os canais de TV por assinatura, BandNews e 
BandSports), 45 profissionais já foram escalados. 
 
A tônica das emissoras abertas que não quiseram desembolsar os custos pelos direitos de 
transmissão, serão reportagens de comportamento e o acompanhamento do dia-a-dia da seleção 
brasileira. 
 
No campo dos canais fechados e especializados em esportes, a briga promete ser boa. Todos eles 
farão a transmissão de todos os jogos - do Brasil inclusive - e terão de brigar não só entre si como 
com a líder Rede Globo. 



 
A ESPN Brasil terá uma equipe de 40 profissionais para a Alemanha. O SporTV vai lançar um canal 
exclusivo para o mundial, o SporTVCopa ficará no ar de partir de maio a julho, quando termina o 
mundial. O canal contará com os 150 profissionais da TV Globo (as duas empresas fazem parte do 
mesmo grupo), mas nem por isso deixará de ter seu próprio time de comentaristas e 
apresentadores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


