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Empresas de variadas áreas aproveitam o clima de competição para lançar produtos ou 
ampliar as vendas 
 
 
O clima de Copa do Mundo contamina todo o país. E a euforia dos torcedores pode render 
lucros aos empreendedores. O maior evento desportivo mundial movimenta diversos elos da 
cadeia de comércio e serviços, como turismo, aluguel de trios elétricos e telões, agências de 
publicidade, gráficas, produção de brindes, bares e restaurantes, lojas de material esportivo e 
de eletrodomésticos. Além disso, é mote para todo e qualquer tipo de coleção e promoção. 
 
Os designers da Imaginarium, empresa de Florianópolis que cria, desenvolve, produz e 
comercializa objetos de fundesign pelo sistema de franquia, apostaram no bom-humor. Para 
evitar “pés-frios”, o meião Pé Quente. A aposta no bolão entre amigos pode ser estampada na 
camiseta Placar, por meio de caracteres (guardados em um bolsinho embutido) fixados em 
uma faixa de velcro no peito da camisa. Os mais ousados e ousadas podem preferir a cueca 
Atacante Matador, na cor azul e com o número nove estampado, ou a calcinha Campo da 
Sorte, na cor verde e com o desenho de um gramado de futebol e talismãs nas alcinhas 
laterais. A Imaginarium possui atualmente 67 lojas em todo o Brasil, de Porto Alegre (RS) a 
Manaus (AM), além da nova loja virtual. 
 
A Malwee Malhas, de Jaraguá do Sul (SC), criou oito modelos para toda a família assistir os 
jogos com conforto alinhada com a bandeira nacional e suas cores. São camisetas de meia 
malha e de cotton e blusões de moleton flanelado, com aplicação de bordado, strass colorido, 
estampas em relevo e com foil, confeccionados do tamanho 4 ao GG. Alguns itens, voltados 
para o público infantil, contam com a torcida dos famosos personagens Taz, Piu Piu, Betty 
Boop, Mickey, Minie e Pateta. 
 
Nem mesmo os membros da família com quatro patas foram deixados de fora da torcida. A Pet 
Society, de São Paulo (SP), lançou uma linha de esmaltes e mechas coloridas para que cães e 
gatos de estimação possam assistir aos jogos junto de seus donos, sem destoar do grupo. Os 
produtos vêm nas opções verde e amarelo, garantindo um charme todo especial. 
 
Há também aquelas empresas que lançam promoções relacionadas à Copa do Mundo. A 
ExxonMobil premiará os proprietários de veículos que optarem pelos produtos da marca na 
hora da troca de óleo com bolas de futebol de couro e camisetas verde-amarelas. Segundo 
Sandro Brito, coordenador de marketing da ExxonMobil Lubricants & Specialties, a campanha 
Super Troca Show de Bola deve elevar as vendas de lubrificantes em 30%, atingindo a meta 
de 10 mil trocas por mês. 
 
A Fotoptica, de São Paulo, incluiu novos brindes para os consumidores que adquirirem pacotes 
de revelação de foto digital. Além de celulares e câmeras digitais, camisas oficiais da seleção 
brasileira enquanto ou o evento não é encerrado ou os estoques durarem. Na compra de 
cartão para impressão de 1.900 fotos, o cliente ganha na hora um kit familiar composto por 
quatro camisas. Pacotes de 900, 500 e 300 fotos digitais oferecem camisas oficiais da Nike da 
seleção brasileira no modelo torcedor. A empresa tem 75 lojas, localizadas nos Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. 
 
Uma das maiores campanhas – e talvez a mais cara – foi lançada pela multinacional Coca-
Cola. A Copaloucos Coca-Cola distribuirá 50 mil réplicas, em miniatura, da Taça da Copa do 
Mundo da Fifa 2006, banhada a ouro e com certificado de autenticidade. Para participar basta 
juntar cinco pontos em provas de compra – todas as embalagens valem um ponto – mais R$ 
1,00 e trocar por um envelope com locks Coca-Cola (peças modulares nas cores preta, 
vermelha, amarela, verde, com glitter e metalizado combináveis em diversas maneiras, 
criando acessórios diferentes e peças para decoração), que pode trazer um cupom premiado. 
Os envelopes ainda trazem amuletos, como peças em formato de trevo, ferradura, garrafinha 



de Coca-Cola, coração, mosquetão e outros. A promoção é nacional e vai até o dia 23 de 
junho, ou enquanto durarem os estoques. 
 
Outras empresas preferem estimular seus colaboradores. Aproveitando o clima, a Indiana 
Seguros lançou a campanha Bola na Rede. Os corretores de seguro que trabalham com a 
companhia e alcançarem as metas receberão pontos – ou gols, conforme a promoção – que 
serão trocados por prêmios como aparelhos de fax, impressoras, microcomputador e palm top. 
Segundo Marcos Machini, diretor comercial, foram os profissionais que manifestaram o 
interesse, por meio de pesquisas internas, em ganhar bens de consumo, premiações que os 
ajudassem no dia-a-dia. Os corretores premiados ainda concorrerão a sorteios de camisetas 
oficiais da Seleção Brasileira e TVs de 29 polegadas ao final da campanha. A expectativa é 
ampliar em 36% a comercialização de apólices dos segmentos de Riscos Patrimoniais 
(Residência, Condomínio e Empresa) e em 21% os seguros de Vida e Educação. 
 
O Grupo VR, de São Paulo, em parceria com a Philips e a Eletrodireto, lançou uma promoção 
exclusiva para estabelecimentos conveniados. Por apenas R$ 12,50 por dia, eles têm a 
oportunidade de comprar uma TV de plasma Philips de 42 polegadas e colocá-la à disposição 
dos clientes. São oferecidos cinco modelos de televisores, desde 26 até 50 polegadas, 
vendidos em condições especiais. Segundo Carlos César Coutinho, diretor do Grupo VR, os 
parceiros ganham ao oferecer diversão e conforto a seus clientes, entre eles os usuários de 
benefícios VR. Depois da venda de televisores, o Grupo lançará outras ações que também 
oferecerão benefícios exclusivos, com promoções e descontos em produtos e atividades 
variadas. A companhia atende 20 mil empresas em todo o país, com um total de 2,2 milhões 
de usuários, e tem uma rede de 220 mil estabelecimentos. 
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