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Produtos ligados à Copa fazem vendas disparar. 
 
Homens gostam de futebol. Mulheres gostam de compras. Logo: mulheres são loucas por futebol. 
Explica-se: em tempos de Copa do Mundo, futebol é, definitivamente, sinônimo de compras. Nas 
prateleiras das lojas alemãs, o esporte está representado em tantos produtos quanto se possa 
imaginar. Bolas dão forma de chocolates a quebra-cabeças. Desenhos de campos de futebol 
estampam esteiras, tapetes, toalhas e tábuas de pão. Sem falar nos produtos feitos sob medida 
para torcedores, como camisetas, chapéus e maquiagem nas cores dos países. 
 
— Se tem uma bola de futebol no produto, ele vende bem — resume o vendedor Bernd 
Pommereit, da loja de departamentos Wertheim. 
 
A observação é constatada em um passeio pela loja. No departamento esportivo, lá estão 
camisetas, tintas para o rosto, chapéus engraçados e produtos nas cores dos países. Há ainda 
artigos inusitados, como licores feitos com corante nas cores verde, amarela, vermelho e preto — 
isso numa garrafinha com tampa de bola de futebol e rótulo com inscrições como “Tor!” (gol) ou 
“Rote Karte” (cartão vermelho). 
 
— Os produtos mais vendidos são os da Alemanha, mas o Brasil vem em segundo lugar — conta 
Pommereit.  
 
Mais adiante, na seção de casa e cozinha, há lençóis com bandeiras do Brasil. Para crianças? 
Estádios de futebol lançados pela Playmobil e pela Lego e uma versão de jogador do personagem 
Ênio, da Vila Sésamo, de verde-e-amarelo. 
 
Vendas subiram até 500% na lojas 
 
Não é difícil perceber que a febre do futebol contagiou também o comércio. Na Flaggenhaus am 
Alex, por exemplo, as vendas aumentaram entre 400% e 500%. Pudera: a loja é especializada 
em bandeiras, de todos os países. 
 
A psicóloga carioca Ana Lúcia Freitas aproveitou para comprar presentes em Berlim: 
 
— Comprei chaveiros da Copa e camisetas. Não foram caros e sei que todos vão adorar. 
 
Para ela, porém, a grande sensação é o bonequinho vodu à venda em diversas lojas, disponível 
em duas versões. O “Fussball Voodoo Puppe” é um boneco de pano que veste o uniforme de um 
país e vem com palavras como “gol”, “escanteio” e “pênalti” escritas em determinados pontos do 
“corpo”, além de agulhas para alfinetar o ponto certo.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 jun. 2006, Copa 2006, p. 13. 
 


