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Competição divide investimentos publicitários com a data comemorativa. A Copa do Mundo 
deu um chute no romantismo, pelo menos na Região Metropolitana de São Paulo, roubando a 
atenção do Dia dos Namorados, a terceira data mais importante para o varejo junto com o Dia 
dos Pais. Segundo sondagem da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio), os 
comerciantes estão pessimistas com as vendas para o próximo dia 12. A expectativa é que o 
faturamento das lojas com a venda de produtos para os namorados fique 4% abaixo do 
mesmo período de 2005.  
 
Segundo o assessor econômico da Fecomercio, Altamiro Carvalho, há uma tendência dos 
namorados - e namoradas - gastarem um pouquinho menos em presente e mais na 
comemoração dos jogos da Copa do Mundo. "Isso compromete a importância da data", afirma. 
O maior problema, ressalta, é o forte endividamento da população, que segundo dados da 
entidade, atingiu 60% em maio.  
 
Paralelamente, as lojas também investiram menos em promoções e ações publicitárias e 
estoques. A sondagem mostra que, este ano, apenas 26% das redes apostaram em marketing 
e promoções para aumentar as vendas. Os estoques também não aumentaram: 42% 
mantiveram o mesmo patamar de 2005.  
 
A pesquisa mostra ainda que apesar do efeito Copa do Mundo, 50% dos homens pretendem 
presentear, contra 45% das mulheres. O presente preferido, entre homens e mulheres, deixa 
claro a influência da Copa: a camiseta oficial da seleção brasileira, ao custo médio de R$ 54.  
 
E na disputa pelo consumidor, as agências não perdem tempo. Algumas jogam nos dois times: 
mundial e namorados. É o caso da Fischer America, que desenvolveu uma campanha com dois 
filmes para divulgar as promoções da Vivo, com o mote "Vivo liga a torcida. Vivo liga o Brasil". 
O primeiro filme, "Locutores", aborda a Copa do Mundo, e o segundo associa mundial e dia dos 
namorados.  
 
"A Copa é tão esmagadora que qualquer outro assunto fica pequeno na pauta", diz o diretor de 
operações da Fischer America, Mauro Rabello. Segundo ele, em ano de mundial, o mercado 
publicitário registra uma antecipação de investimentos. "Em um ano normal, cerca de 60% das 
investidas publicitárias acontecem no segundo semestre. Em ano de Copa, essa relação se 
inverte e o grosso das ações é registrado no primeiro semestre", acrescenta Rabello.  
 
"Os meses de abril e maio apresentaram a maior força de investimentos no mercado 
publicitário no primeiro semestre. Julho e agosto ainda devem apresentar alguns bons 
investimentos, mas depois, com a proximidade das eleições, a tendência é diminuir as ações 
publicitárias e de marketing", diz o diretor de atendimento da Lew,Lara, Márcio Oliveira. 
Segundo ele, uma pesquisa mostra que, após a Copa, pouco se lembra dos patrocinadores do 
mundial, com exceção da Coca-Cola e da Nike, tradicionais anunciantes no futebol.  
 
Ele concorda que o Dia dos Namorados perdeu o impacto por causa do mundial. "A data não 
vai passar despercebida porque as mulheres lembram mais, são mais românticas. Mas se o Dia 
dos Namorados caísse no mesmo dia do jogo de estréia do Brasil, a coisa complicaria", brinca 
Oliveira.  
 
Entre os clientes da Lew,Lara, o Banco Real aproveitou o Dia dos Namorados para mostrar que 
o Real Parcelado, um de seus produtos, pode ser usado na hora de comprar o presente para o 
amado.  
 
Para o diretor de criação da McCann-Erickson, Eduardo Hernandez, a Copa é poderosa no 
imaginário do brasileiro e acaba por deixar o Dia dos Namorados de lado. "A Copa gera até 
ações de oportunidade, como a que fizemos com o band-aid da Johnson&Johnson, 
aproveitando o fato de Ronaldinho ter reclamado de bolhas nos pés no jogo-treino contra a 



Nova Zelândia. Já para o Dia dos Namorados, aproveitamos para lançar uma campanha do KY, 
lubrificante íntimo, também da J&J", diz o executivo.  
 
A Copa, além do aquecimento no mercado, segundo os publicitários, será a principal 
responsável pelo crescimento de investimentos no setor este ano, estimado em 15%, em 
relação a 2005.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9, 10 e 11 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


