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CORES–Alessandra, daSuvinil, comoverdeeoamareloquevendem50%amaisporcausados jogos

Chuveiro,cadeado,
lingerie.Tudo
verdeeamarelo

MARKETING

Ana Paula Lacerda
Marina Faleiros

Ano de Copa do Mundo é sem-
pre ano do verde e amarelo no
Brasil.Noentanto,oslançamen-
tos de 2006 que querem pegar
caronanacomoçãonacionalpe-
los jogos da seleção ultrapas-
sou a barreira das bandeiras e
camisetas, chegando a produ-
tos que, teoricamente, nada te-
riam a ver com o esporte. De
lingeries a chuveiros, boaparte
dasempresasaproveitouaeufo-
ria dos torcedores para vender
um pouco mais no primeiro se-
mestre.
A Papaiz redesenhou seus

tradicionais cadeados, que ga-
nharam cobertura de plástico
comuma formadebolade fute-
bol, nascoresverdeeamarelo–
é claro. “Lançamos o produto
há 20 dias e já vendemos 10mil
unidades”, conta Paolo Papaiz,
herdeiro e vice-presidente da
empresa. O modelo está sendo
vendido, emmédia, a R$ 15.
DeacordocomPapaiz ,aCo-

padoMundochegounomomen-
to certo para a empresa, que

pretende renovar sua imagem
no mercado. “Cadeado é um
produtofrio,delatão,ecujame-
cânica básica é sempre a mes-
ma. Queríamos que ele trans-
mitsse também um pouco de
emoção.”
Caso o Brasil seja hexacam-

peão mundial, Papaiz acredita
queserápossívelatéexportaro
modelo nas cores brasileiras:
“Exportamos 15% de toda nos-
sa produção e em países como
InglaterraeCanadáelepoderia
ter boa aceitação.”
AExtralifetambémaprovei-

tou a onda para impulsionar a
venda de sua nova linha de pen
drives (dispositivo portátil para

armazenararquivosdecompu-
tador).“Nofimdestasemanaes-
tará chegando às lojas pen dri-
ves emborrachados, com dese-
nhos de bolas de futebol. Nossa
projeção de vendas é de 20 mil
unidades nomês de junho”, diz
o superintendente da empresa,
MárioGuedes.Opúblico parao
produto? “Homens sãomaioria
entreosfãsdefuteboleinformá-
tica, mas vai agradar àquelas
pessoas que querem algo dife-

renciado.” O pen drive esporti-
vo é resistente a quedas e a
água.Aempresa jáestudacriar
outrosmodelos.
A Corona lançou uma série

limitadadechuveirosemforma
de bola, tambémnas cores ver-
de e amarelo, para quem faz
questãode torceratédurante o
banho. “Como o futebol, o ba-
nho também é preferência na-
cional. Num ano de Copa do
Mundo,desenvolvemosumpro-
dutoqueassociaasemoções,ba-
nho e futebol”, afirma Amilcar
Yamin, presidentedaempresa.
Opreço sugerido da ducha é de
R$ 30, e alémdas cores da sele-
ção, há duchas em cores dos ti-
mes brasileiros.
Quem prefere freqüentar

ambientes sofisticadas tam-
bém encontra opções para tor-
cer com estilo. A Santa Mari-
nella criou uma bolsa em couro
trançado verde e amarelo, no
valor de R$ 1.170,00. “Apesar
de verde e amarelo ser uma
combinação difícil, consegui-
mos desenvolver uma bolsa em
tons discretos. É perfeita para
mulheres que queremmostrar
seu lado de torcedora mesmo
emeventosmaisformais”,expli-
caadiretoradeMarketingede-
signerdaSantaMarinella,Este-
fânia Pelayo. Foram feitas 45
bolsas e 15 já foram vendidas.
Na parte interna, as bolsas fo-
ram equipadas com luzinhas
verdeseamarelasparafacilitar

a busca por um celular ou uma
chave perdida no fundo.
A Hope também entrou no

clima de Copa e desenvolveu
uma linha especial. Os sutiãs
amarelo claro com enchimento
no bojo e sem costuras foram
enfeitados com estrelinhas nas
alças verdes. “Ela torce, se di-
verte e continua muito femini-
na e sensual”, diz a diretora de
Marketing da Hope, Sandra
Chayo. “Não fizemos com ama-
relo canário ou verde bandeira

porque queríamos algo bem
usável. E as alças são destacá-
veis, caso a consumidora não
queiramais as estrelas.”

SÓ NA COPA
“As vendas de verde e amarelo
aumentam 50% em ano de Co-
pa”, diz a gerente de propagan-
da e promoção das tintas Suvi-
nil,AlessandraMarucci.Emou-
tras épocas, essas cores têm
pouca saída. “O branco ainda é
a tinta mais vendida de todas:

60% de tudo que vendemos é
branco. Mas aos poucos as co-
resestãocrescendo”,dizadire-
tora. Ela acredita que além do
tradicional Natal, a Copa será
um bom momento de vendas.
“Aspessoasqueremdeixaraca-
samais alegre edecorada.Nos-
sa meta é crescer 3% acima do
PIB este ano.”
As lãs Pingouim também vi-

ramaprocuraporprodutosver-
des e amarelos crescer muito.
“Asvendasdestascoresquintu-
plicaram este ano”, diz o dire-
tordevendasdaempresa,Auri-
no Fuentes. “Fizemos também
bolsasverdeeamarelasparaas
mulheres guardarem o mate-
rial de tricô e já foramvendidas
10mil unidades.”
Ele explica que normalmen-

te a Pingouim não coloca o ver-
de bandeira e o amarelo caná-
rio em suas coleções. “Verde e
amarelo vendem bem quando
sãoproduzidos nos tons damo-
da,àsvezespastéis,àsvezesfor-
tes. A combinação de bandeira
sóvendebemnaCopamesmo.”
E o fato de o campeonato ocor-
rer no inverno é prato cheio. ●
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Nesta Copa, onda invade outra praias. E já há quem
faça planos de exportação caso o Brasil leve o hexa
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Pen drives em
formato de bola
de futebol, para
atrair torcedores
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