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Pode até chover e fazer frio no Brasil inteiro em junho - e quem sabe, no dia 9 de julho - que a 
carne do churrasco e as bebidas já estão garantidos para que os torcedores acompanhem os 
jogos da Seleção Brasileira. Só o Grupo Pão de Açúcar encomendou 400 toneladas de carne 
para churrasco. É o que a rede de supermercados prevê vender apenas no dia 18, um domingo 
- quando o Brasil enfrenta a Austrália, bem na hora do almoço.  
 
Segundo a diretora da área de perecíveis do grupo, Sylvia Leão, a encomenda representa 
crescimento de 35% se comparado a um domingo sem Copa do Mundo e sem Seleção 
Brasileira.  
 
Além do tradicional churrasco, a rede também está apostando na boa e velha feijoada para o 
jogo do domingo. No Sul e Sudeste as vendas de itens para este prato devem crescer 50%".  
 
Mas nem só de churrasco vive o torcedor e é preciso abastecer o armário para os jogos que 
acontecem nos dias de semana. Só nesta primeira fase do Mundial, o Brasil joga em dois dias 
de semana - a estréia acontece numa terça-feira e o último jogo numa quinta. "Aí são as 
vendas de salgadinhos que explodem. Chegam a aumentar entre 40% e 50%", diz a 
executiva.  
 
A Bauducco, dona da marca Fritex, está otimista e espera que a Copa mude a curva de 
sazonalidade de salgadinhos, que têm uma queda das vendas entre junho e julho por conta 
das férias escolares. Segundo Cláudio Fontes, diretor da Bauducco, a estimativa é de um 
crescimento de 20% sobre os cinco primeiros meses do ano.  
 
A Perdigão aposta nas pizzas e produtos de preparo rápido, como bolinhos, salgadinhos e 
chicken pop corn (frango empanado em cubos, que lembram o formato de pipoca). 
"Estimamos um aumento de cerca de 12% nas vendas", diz Antonio Zambelli, diretor de 
marketing da Perdigão.  
 
Sylvia Leão, do Pão de Açúcar, divide as vendas diretamente ligadas à Copa do Mundo têm 
três fases. A primeira é a dos eletroeletrônicos, com destaque para os aparelhos de televisão. 
De acordo com estimativas dos fabricantes, as vendas de TV já subiram 50% nos cinco 
primeiros meses deste ano. Só de TVs de plasma e LCD já foram vendidas 350 mil unidades.  
 
O segundo momento é o de artigos de vestuário. "Vende-se até panos de prato com motivos 
da Copa". A terceira fase é a que acontece no momento da Copa e é a hora dos alimentos e 
bebidas.  
 
Há uma aposta grande na venda de refrigerante, principalmente por conta do público infantil 
que será privilegiado com o horário dos jogos. Nesta categoria, Sylvia estima que as vendas 
cresçam 30%.  
 
Já para o mercado de cervejas e chope a previsão é um pouco mais complicada e nesse caso 
específico, há duas possibilidades. Se a temperatura se mantiver baixa, como está, as vendas 
de cerveja devem crescer uns 10%. Caso clima esquente, a alta pode chegar até 20%, em 
pleno inverno.  
 
Não é por acaso que a AmBev está se preparando para o que, internamente, a empresa 
batizou de segundo verão. "Pelo horário dos jogos, pelo bom momento da economia e pela 
expectativa em relação ao desempenho da Seleção, estamos nos preparando para um pico de 
consumo de cerveja, chope e refrigerantes igual ao que temos no verão", diz Alexandre 
Loures, gerente de comunicação corporativa da AmBev.  
 
Do lançamento de novos produtos às ações de divulgação, a AmBev está concentrando seus 
esforços exatamente neste momento do ano. No primeiro trimestre, segundo dados publicados 
no balanço, houve uma queda da alocação de verbas de marketing e vendas de refrigerantes - 



que resultaram numa redução de 6% na chamada despesas com vendas, gerais e 
administrativas. "O impacto maior dos investimentos para a Copa aparecerão no segundo 
trimestre, quando teremos uma alocação entre 31% e 33% da verba total", disse João Castro 
Neves, diretor financeiro e relações com investidores na divulgação do balanço do primeiro 
trimestre.  
 
Já a Schincariol trabalha com dois cenários para a Copa. A empresa estima um aumento das 
vendas de 10% nas vendas nas regiões Norte e Nordeste e entre 5% e 8% no Sul e Sudeste. 
"O clima também será um fator importante para levar ou não o pessoal para os bares", diz 
Luis Fernando Amaro, gerente de grupo de produtos.  
 
Mas se o friozinho no Sul e Sudeste pode inibir um consumo maior de cerveja e chope, a 
temperatura baixa vai estimular o consumo de vinhos. O Pão de Açúcar acredita que a alta 
nesta categoria seja da ordem de 20%. 
 
Leia mais 
 
Coca-Cola investe para ser sinônimo de futebol  
Eliane Sobral 
 
A Coca-Cola não fabrica chuteiras, não produz bolas ou camisas de futebol. Mas na cabeça do 
consumidor ela está tão associada ao esporte quanto marcas como Nike e Adidas, segundo 
pesquisas internas que a empresa realiza todos os meses com pelo menos 1,4 mil 
consumidores em todo o país. "Futebol é relevante para o brasileiro e não é por outro motivo 
que investimos tanto nessa plataforma", diz a diretora de marketing da empresa no Brasil, 
Mônica Horcades.  
 
E põe investimento nisso. São US$ 500 milhões para que a marca Coca-Cola esteja em todos 
os campos de futebol onde for disputado um jogo de Copa do Mundo até 2022. Com a ação, a 
empresa pode se tornar a mais longeva parceira da Fifa, já que foi ela a primeira 
patrocinadora oficial do torneio, lá pelos idos dos anos 50. Naquela época, lembra Mônica, o 
acordo entre Coca-Cola e Fifa era apenas uma parceria informal - feita no fio do bigode. Só em 
1976 é que surgiu um contrato e o patrocínio oficial começou para valer a partir da Copa de 
1978, na Argentina.  
 
"Por sermos patrocinadores oficiais, pudemos fazer a promoção Tour da Taça e exibimos o 
troféu da Copa da Alemanha com exclusividade", diz Mônica. Realizado em São Paulo e Rio, o 
Tour da Taça reuniu 16 mil pessoas nas duas cidades. Em outra ação, a Coca-Cola promoveu 
um concurso entre garotos entre 12 e 16 anos e escolheu nove felizardos que entrarão em 
campo com a Seleção Brasileira. A empresa não divulga quantos adolescentes entraram na 
disputa para ter a honra de conduzir a bandeira brasileira ao centro do gramado e ouvir, ao 
lado dos jogadores, a execução do hino nacional antes das partidas.  
 
A verba de marketing da empresa para este ano cresceu 20% - de R$ 600 milhões, em 2005, 
para os R$ 750 milhões. A maior parte dos recursos é destinada às ações do Mundial da 
Alemanha. "Começamos a trabalhar a Copa da Alemanha em agosto do ano passado e é 
inegável que futebol em geral é uma grande oportunidade de consumo", diz a executiva.  
 
Mas se rende visibilidade e aumento de vendas para a Coca-Cola que é patrocinadora oficial da 
Fifa, o mesmo acontece para outras empresas. "A gente sabe que futebol é relevante para o 
brasileiro. O problema é que não é só a gente que sabe disso, e o grande desafio hoje é se 
diferenciar no mar de promoções que bombardeiam o consumidor por todos os lados".  
 
A saída é elaborar promoções diferenciadas que só os patrocinadores oficiais têm o direito de 
fazer. "Como o Tour da Taça, como levar adolescentes para entrar em campo com a Seleção". 
E como a ação pós Copa que já está engatilhada para ir ao ar tão logo o Brasil encerre sua 
participação no mundial. Por ser patrocinadora oficial, a Coca-Cola receberá da Fifa as bolas 
utilizadas nos jogos do Brasil durante o mundial e promete sorteá-las entre os consumidores. 
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Ações promocionais ligadas ao campeonato somam R$ 3,5 bilhões  
Eliane Sobral 
 
A Copa do Mundo já movimentou R$ 3,5 bilhões em ações de marketing promocionais e 
licenciamento de produtos no mercado brasileiro, segundo levantamento realizado pela 
agência de publicidade DPZ e obtido pelo Valor. O montante significa um crescimento de 75% 
em relação à Copa de 2002. Naquela ocasião, foram aplicados R$ 2 bilhões em ações 
promocionais envolvendo o mundial.  
 
Os valores representam tudo que as companhias investiram em mídia para divulgar suas 
promoções. "Não estamos considerando os valores investidos para a realização efetiva da 
ação, como os custos para levar torcedores para a Alemanha ou para a distribuição de 
brindes", explica o diretor comercial da DPZ, Daniel Barbará.  
 
Segundo ele, uma Seleção Brasileira que inspira mais confiança, a maior estabilidade no 
cenário econômico brasileiro e o fuso horário mais favorável da Alemanha em relação ao Brasil 
do que o dos dois países asiáticos que sediaram o mundial anterior, são os principais 
ingredientes que impulsionaram o número de promoções ligadas à Copa do Mundo neste ano.  
 
O levantamento da DPZ divide os promotores em três categorias: os que são patrocinadores 
oficiais da Fifa, os que compraram cotas de transmissão do mundial das emissoras de televisão 
e as demais empresas que, embora não estejam diretamente envolvidas com a Copa do 
Mundo, pegam carona no evento para também divulgarem suas marcas.  
 
O pelotão liderado pelos patrocinadores oficiais da Fifa - marcas como McDonald's, Adidas, 
Avaya, Philips, MasterCard e Coca-Cola, entre outras - realizaram até agora 17 ações 
promocionais envolvendo a Copa da Alemanha. Os patrocinadores nacionais - AmBev, Itaú e 
Vivo, entre outras - não ficaram para trás e também somam 17 ações realizadas até agora.  
 
A divisão por segmento de atuação dá vantagem ao setor de mídia. Somando as promoções 
realizadas por emissoras de TV, de rádio, editoras, jornais e revistas, o setor realizou 12 
promoções relacionadas à Copa do Mundo. O setor de alimentos vem em segundo lugar com 
oito promoções lançadas de novembro passado até agora.  
 
Adriana Favaro, diretora de mídia da DPZ e responsável pelo levantamento, lembra que os 
investimentos na divulgação de promoções e no licenciamento de produtos não deve subir de 
forma significativa até o início do mundial, no próximo dia 13. "Com a classificação antecipada 
do Brasil, as empresas tiveram um espaço de tempo muito grande para trabalhar suas 
marcas".  
 
O diretor da Fragata Marketing Esportivo, Maurício Fragata, diz que, embora haja um número 
grande de campanhas ligadas à Copa do Mundo, ainda há espaço para ações vinculadas ao 
tema. "Não há saturação do tema futebol no Brasil", afirma ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 maio 2006, Tendências & Consumo, 
p. B-6. 


