
COPA - Melhora na economia turbina lucros de empresas que pegam carona no torneio

Vitória garantida nos negócios
Paula Ganem

A Copa do Mundo da Ale-
manha, que começa no dia 9 de
junho, será a melhor dos úl-
timos 12 anos. Pelo menos para
o setor de negócios no Brasil.
Embaladas pela melhora da con-
juntura econômica, empresas já
projetam avanço de 20% nos
resultados, impulsionadas pelo
consumo de bens e serviços
ligados ao evento que paralisa o
planeta a cada quatro anos, se-
gundo especialistas. As previ-
sões levam em conta, acima de
tudo, as expectativas para o
Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todas as riquezas do
país) este ano. Dessa vez, o

cenário é bem diferente em
relação à Copa de 2002, quando
o país sofria os efeitos da crise
gerada pelo processo eleitoral.

- Em 1994, o crescimento foi
de 5,85%, mas o país ainda
estava em fase de adaptação ao
Plano Real - lembra o eco-
nomista Jason Vieira, da con-
sultoria GRC Visão. - E antes
do real vivíamos em um outro
Brasil, não dá para comparar.

Diante da retrospectiva de
crises que assolou o país e o
mundo de meados da década de
90 para cá - especulação no
México e na Argentina, fuga de
investimentos no Sudeste Asiá-
tico, moratória na Rússia, des-
vinculação do real ao dólar e os

atentados do 11 de setembro - o
economista chega a garantir que
a competição de 2006 será sem
precedentes.

Além disso, há a influência de
fatores como o crédito con-
signado que, apesar de limitado,
tem potencial de elevar os ní-
veis de consumo.

- E há ainda a questão da
desaceleração dos juros e o pró-
prio apelo provocado pela vitória
no último campeonato - avalia o
economista João Carlos Gomes,
do Instituto Fecomércio-RJ.

O incremento de faturamen-
to pode superar 20% em se-
tores como o de bares e res-
taurantes e o de eletro-eletrô-
nicos. No segmento específico

de pipocas para microondas, a
expectativa é de aumentar em
até 200% as vendas no mês de
junho, com uma forcinha tam-
bém das festas juninas.

Com a ajuda da torcida ver-
de-e-amarela, e depois de au-
mentar a capacidade de pro-
dução com investimentos de R$
50 milhões desde 2004, a Semp
Toshiba registrou aumento de
70% nas vendas de TVs no
primeiro quadrimestre em re-
lação ao mesmo período de
2005. Já a Philips atingiu a mar-
ca-recorde de l milhão de apa-
relhos vendidos em cinco me-
ses, 25% a mais do que na
mesma época do ano passado.

Uma das patrocinadoras ofi-

ciais do evento, a Adidas espera
ganhar de dois lados: em ne-
gócios e em visibilidade.

- O objetivo é reafirmar nos-
sa liderança mundial em futebol
- diz o diretor de marketing da
empresa, Luciano Kleiman.

A empresa lançou três pro-
dutos relacionados à Copa no
Brasil: a chuteira Predator Ab-
solut, igual a do jogador Kaká; a
Tunit, chuteira personalizada, e
a Teamgeist, bola oficial da com-
petição. A previsão inicial de
vender 10 milhões de unidades
da Teamgeist já foi ampliada para
15 milhões.



Impulsionada pela Copa do
Mundo, uma onda ufanista inun-
dou o comércio do Rio de Ja-
neiro. O mar de produtos pa-
triotas deve gerar lucros de R$
50 milhões em três semanas. E
o número pode crescer até 20%,
caso a seleção brasileira chegue
às finais. A avaliação é do pre-
sidente da Associação Comer-
cial do Conselho Varejista do
município, Daniel Plá.

- As pessoas alegres con-
somem mais - conta.

O gerente de call center Sér-
gio Langoni, por exemplo, pes-
quisa preços de camisas e lem-
branças do Brasil.

- Vou para a Alemanha as-
sistir aos jogos e quero levar
presentes - comenta.

Um terço do varejo deve ter
acréscimo de lucros na esteira
da Copa. E para entrar na dis-
puta pelo consumidor, das con-
fecções moderninhas às joalhe-

rias de luxo, a ordem é escalar
artigos com as cores nacionais.
A Casa da Alessa produziu

terços em verde, amarelo e
azul, por R$ 29, e a Design Café
criou três modelos de camisetas
exclusivos para a época (preços
entre R$ 45 e R$ 50). Para o
público mais abastado, a
H.Stern lançou o relógio Golden
Stones (R$ 7.020)

Como o futebol é quase uma
religião até as empresas mais
improváveis aproveitam a opor-
tunidade para se aproximar do
consumidor. A Telex, de apa-
relhos auditivos, produziu uma
linha com as cores do país (a
partir de R$ 3,6 mil). Já a Tok &
Stok optou por lançar canecas
de cerveja (R$ 18,80) e afins.
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