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COPA DO MUNDOCapa

Copa do Mundo é sinônimo de au     mento de vendas e lucratividade.  
Mas é preciso preparar-se para atender     torcedores domésticos e estrangeiros  

  [ Por Nathalie Catuogno       revista@supervarejo.com.br ]

A 
previsão do Ministério do Turismo é que 600 mil 
estrangeiros venham ao Brasil e outros 1 milhão de 
turistas domésticos circulem pelo País para assistir 
aos jogos da Copa do Mundo de 2014, a ser realiza-
dos em 12 cidades-sede nas cinco regiões brasileiras. 

Segundo as estimativas da Embratur, apenas os estrangeiros 
deverão gastar mais de R$ 20 bilhões no país durante sua es-
tadia, o que representará 38% a mais do que foi gasto em 2012.

Conforme um cálculo realizado pela consultoria EY Ter-
co em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) no 
estudo “Brasil Sustentável – Impactos socioeconômicos da 
Copa 2014”, o fluxo de turistas será responsável por receitas 
adicionais de R$ 6 bilhões para as empresas brasileiras entre 
2010 e 2014 se as oportunidades de negócios geradas pelo 
evento internacional forem bem aproveitadas. 

Ainda de acordo com dados da EY Terco, a Copa das Con-
federações rendeu R$ 740 milhões extras ao País e gerou, 
diretamente, 25 mil empregos.

Não é só isso. O Brasil pode amealhar um crescimento de na-
da desprezível 0,7 ponto percentual no Produto Interno Bruto 
(PIB) e outro 0,5 ponto percentual de avanço na geração de em-
prego durante o evento, conforme análise da Fecomércio-SP.

Esses recursos extras beneficiarão diversos setores da 
economia brasileira, entre eles o varejo alimentar. Em par-
ceria com a FGV, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) mapeou oportunidades ligadas 
à Copa do Mundo para nove setores, incluindo o comércio 
varejista. Na lista, figuram atividades como mercadinhos e 
armazéns, conveniência, hortifrútis, açougues, peixarias e 
lojas especializadas — lembrando que o órgão listou apenas 
atividades condizentes com micro e pequenos negócios.

A rede Comper, com dezenas de lojas em cidades como 
Distrito Federal e Cuiabá (além de Campo Grande e Floria-
nópolis), espera aumento de entre 15 e 20% nas categorias 
mais afetadas pelo evento. A aposta é tão grande, que a va-
rejista já está programando com a indústria incremento no 
abastecimento dos produtos prioritários e também investiu 
em campanha específica, que terá desde distribuição de 
brindes a inserção de comerciais em TV e rádio, segundo 
informou sua assessoria de imprensa.

Ainda que não se possa prever quantos serão os brasileiros 
ou estrangeiros acompanhando o certame, consultores ouvi-
dos pela SuperVarejo concordam que haverá aumento de fluxo 
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Copa do Mundo é sinônimo de au     mento de vendas e lucratividade.  
Mas é preciso preparar-se para atender     torcedores domésticos e estrangeiros  

  [ Por Nathalie Catuogno       revista@supervarejo.com.br ]
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de pessoas nas cidade-sede, especialmente em dias de jogo, o 
que presumivelmente aumentará a demanda no autosserviço. 

Obviamente, o impacto de visitantes será maior ou menor 
dependendo da cidade, do bairro, da localização da loja, 
com destaque para as cidades-sede e para as que não têm 
tradição em turismo, seja de lazer ou de negócios.

“São Paulo já tem uma agenda anual de turismo de negó-
cios, recebe visitantes em diversos congressos e eventos ao 
longo do ano. A diferença entre um ano comum e esse em 
termos de quantidade de turistas será menor do que num 
município como Cuiabá, por exemplo, que não é destino 
regular. É previsível mais aquecimento proporcional na 
economia da capital mato-grossense”, avalia a assessora 
econômica da Fecomércio-SP, Kelly Carvalho.

Municípios próximos dos locais de jogos (que podem ser-
vir de dormitório) e localidades turísticas nos arredores 
(como o litoral de São Paulo, as serras gaúcha e carioca, o 
pantanal e as cidades históricas mineiras) também podem 
ser beneficiados com o aumento do turismo no período, 
ainda que não sediem jogos.

“Paraty e Angra dos Reis, no Rio, por exemplo, podem 
receber muitos turistas. Os empresários dessas localidades 
— e de outras em situação semelhante — precisam se mo-
bilizar para atrair esse turista. A oportunidade está dada”, 
avalia Marcos Nicolas, da EY Terco.

Esquema tático e escalação
Nas próprias cidades-sede, a distribuição do aumento de 

demanda não deve ser homogênea, lembra o especialista 
em varejo, CEO da Toolbox e professor da pós-graduação 
do Insper, Rafael D’Andrea. 

Por exemplo, lojas perto dos estádios ou localizadas nos 
arredores de estações de metrô ou pontos e terminais de 
ônibus que levem aos estádios serão as mais beneficiadas 
com aumento de fluxo, sugere D’Andrea. Aquelas nas cer-
canias de hotéis e hostels também não devem se dar mal.

E mesmo que não haja um acréscimo tão significativo em 
função de turistas brasileiros ou estrangeiros — raciocínio 
que vale para as cidades que não sediarão o evento —, é 
preciso lembrar que os clientes regulares deverão consumir 
mais do que o habitual em certas categorias em dias de jo-
gos, seja do Brasil ou de outras seleções, quando celebrados 
em cada cidade, por causa do feriado.
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O PROFESSOR GORGULHO alerta que os clientes regulares dos supermercados 
vão aumentar suas compras para abastecer as festas em dias de jogo AR
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“Chamar os amigos e familiares para comer, beber e 
assistir aos jogos da Copa já é um hábito comum entre os 
brasileiros. Para abastecer o encontro, o supermercado é 
sempre a primeira referência na mente do consumidor”, 
explica o consultor de varejo Frederico Gorgulho, profes-
sor do MBA da Universidade de Santo Amaro (Unisa) e da 
APAS (Associação Paulista de Supermercados), que está 
justamente ministrando cursos nas associações do seg-
mento sobre Copa do Mundo.

Atender a essa demanda majorada pelos turistas ou sim-
plesmente o consumidor de sempre, que resolveu fazer um 
churrasco no feriado do jogo do Brasil, exige preparação, 

Os especialistas em varejo sugerem que o supermer-
cadista negocie com a indústria um plano de ação 
conjunto específico para a Copa, no qual o varejista 
possa ir ampliando a compra à medida que vai subin-
do sua demanda, já com o mundial em andamento, 
em vez de se comprometer a adquirir determinada 
quantia pré-definida.

Esse seria um primeiro tipo de trabalho de equipe entre 
indústria e varejo para vender mais.

Um outro possível — e igualmente desejável — é recorrer 
aos fornecedores para amplificar as ações de promoção 
e comunicação, com descontos, ações no PDV e sorteios, 
por exemplo, compartilhados.

É o que pretende fazer a rede cearense Mercadinhos São 
Luiz, de Fortaleza. Segundo a diretora comercial Joana 
Ramalho, a rede intenciona aproveitar as campanhas das 
indústrias que, segundo ela, serão “fortes”.

Nesse caso, a sugestão de Marcelo M. Bicudo, sócio e 
diretor de criação e atendimento da Epigram, é negociar 
não apenas com as patrocinadoras do evento, mas prin-
cipalmente com aquelas que não estão investindo nesse 
tipo de publicidade e que, portanto, têm mais dinheiro 
livre e mais necessidade de promover a marca para fazer 
frente à divulgação do concorrente.

Trabalho de equipe
A nossa reportagem entrou em contato com as princi-
pais patrocinadoras do evento e com outras grandes 
empresas para adiantar as respectivas campanhas de 
marketing sobre a Copa, mas não obteve resposta. No 
final de fevereiro, quando do fechamento desta edição, 
o assunto ainda era considerado sigiloso.

O que se sabia, publicamente, é que Ambev investiu em 
pelo menos duas ações, ambas nas gôndolas a partir de 
março: lançamento da cerveja Brahma Seleção Especial, 
com cevada cultivada na Granja Comary, em Teresópo-
lis, centro de treinamento da seleção brasileira antes e 
durante o mundial. Vale lembrar que Brahma é uma das 
patrocinadoras da Fifa.

A Budweiser, cerveja “premium” da Ambev, lançou no 
fim de fevereiro, nos EUA, embalagem diferenciada em 
alumínio e com desenho da taça da Copa.

Marfrig, outra patrocinadora, não revelou as ações em 
que investiria, apenas confirmou que estava trabalhando 
na campanha para o evento e que a marca que aparecerá 
como patrocinadora será a própria Marfrig —  já que a 
Seara, anteriormente vinculada a esse tipo de evento, 
foi vendida para a JBS.

Por sua vez, a JBS, por meio de sua assessoria de imprensa, 
afirmou que não preparará nada especial para o certame.
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planejamento, negociação, promoção, comunicação e aten-
dimento adequados.

Um primeiro passo é abastecer a loja para não faltar 
mercadoria. Trata-se de um evento inédito para a maio-
ria dos varejistas. Se não estiver bem abastecido, não 
vai vender.

Há um grupo de produtos que merece mais atenção, pois 
provavelmente venderá mais na época da Copa. Alguns 
exemplos: carnes e apetrechos para churrasco; bebidas 
em geral, com destaque para cervejas e refrigerantes; 
“snacks”; salgadinhos; pipocas para micro-ondas e mi-
lho para pipoca; salsichas e linguiças; cachaças; pizzas e 
pratos prontos congelados; copos descartáveis; bandeiras 
do Brasil; produtos e alimentos típicos (para locais com 
grande afluxo de estrangeiros).

A rede cearense Mercadinhos São Luiz, com 11 lojas, a 
maioria em Fortaleza, CE , seguirá essa estratégia. “Haverá 
um aumento do estoque desse tipo de produto típico e, nes-
se período, serão também trabalhadas ofertas desse mix”, 
conta a diretora comercial Joana Ramalho.

Um bom parâmetro, dizem especialistas, é comparar 
com aumento de vendas desse tipo de produto em final de 
campeonatos de futebol, e mesmo com datas comemorati-
vas, como Natal e Ano-novo. Quanto crescem as vendas de 
produtos sazonais dessas épocas? A resposta pode ser um 
bom parâmetro para se calcular a majoração na procura 
pelos sazonais da Copa do Mundo.

D’Andrea, da Toolbox, lembra que, em lojas próximas a 
estádios ou no caminho deles, em se confirmando a previsão 
de aumento considerável de fluxo, os varejistas precisarão 
de reforço na reposição e de apoio extra da indústria no 
abastecimento. Tudo isso deve ser planejado e negociado 
com antecedência.

Time em campo
Outro ponto importante é expor adequadamente esses 

produtos. “Adequadamente”, nesse caso, significa dar mais 
destaque a eles na área de vendas, ampliar espaço em gôndo-
la, abrir pontos extras, fazer exposição cruzada, degustação 
e quaisquer ações similares no ponto de venda que não só 
facilitem o encontro dos produtos pelo consumidor, mas 
também aproveitem a ocasião para estimular o consumo 
dessas categorias.

D’Andrea exemplifica: em um dia de jogo entre Itália e 
Espanha, por exemplo, o supermercadista pode expor dois 
pontos extras, um ao lado do outro, cada qual com itens 
identificados com a culinária de cada um dos países, suge-
rindo, de forma bem humorada, uma rivalidade gastronô-
mica e oferecendo ao consumidor a oportunidade de provar 
produtos ou simplesmente encontrá-los mais facilmente.

“Se o Brasil jogar com o México, é possível agrupar ali-
mentos desse país e sugerir aos torcedores, com placas, car-
tazes e similares: ‘vamos jantar um mexicano hoje?’”, brinca.

Fonte: Frederico Gorgulho

O que o cliente vai querer encontrar 
na sua loja:
   Salsichas
   Salgadinhos tipo snacks
   Linguiça
   Carne para churrasco
   Carvão
   Cervejas em geral
   Bandeiras do Brasil de baixo valor agregado
   Refrigerantes
   Copos descartáveis
   Pães diversos (baguetes, francês, hot-dog, hambúrguer)
   Sucos prontos
   Pizzas (congelada e montada na hora)
   Hambúrguer
   Milho para pipoca e pipoca de micro-ondas
   Cachaça (aguardente)
   Limão
   Caixa de isopor
   Gelo
   Esmalte de unha verde e amarelo
   Bolacha doce
   Bolacha salgada
   Pilha (para controle 
   remoto de TV e rádios)

TIME DOS SONHOS
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Gringos
Estrangeiros, especialmente europeus, não gos-

tam de muita intimidade. A conclusão é de uma 

pesquisa ainda em andamento, capitaneada pelo 

professor da ESPM e especialista em comporta-

mento do consumidor, Fabio Mariano. No estudo, 

ele entrevista turistas de diversas nacionalidades 

e compara as respostas deles. Intimidade, no caso, 

é pedir o nome, por exemplo. A recomendação de 

Mariano é que o atendente das lojas se identifique, 

mas não peça o nome do cliente estrangeiro. Outro 

ponto para refletir: sorrir, ser simpático e solícito 

são atributos valorizados pelos gringos, que espe-

ram mesmo encontrar alguns dos estereótipos de 

“brasilidade” com os quais estão acostumados. 

Mas o que procuram mesmo é eficiência: 

achar o que precisam rapidamente, ob-

ter informações claras e objetivas, 

não enfrentar filas longas. 

Promoções e campanhas lúdicas são recomendações tam-
bém do consultor Frederico Gorgulho, que avalia que quanto 
mais o cliente entrar em contato com esses produtos, mais 
chances terá de comprá-los durante o evento. Ele sugere 
começar campanhas e promoções ligadas à Copa já em maio, 
um mês antes do início dos jogos.

Pensando especificamente nos estrangeiros, o professor 
de comportamento do consumidor da ESPM, Fabio Mariano, 
que está liderando uma pesquisa comparativa entre turistas 
brasileiros e os de outros países, avalia que o supermerca-
dista pode destacar produtos e alimentos tipicamente bra-
sileiros para os gringos experimentarem — e comprarem.

Ampla mesa de degustação com itens como cachaça, coca-
das, beijinho, brigadeiro, goiabada, pratos típicos e frutas é 
uma opção. “Não precisa oferecer grande quantidade. Uma 
colherada é suficiente para aguçar o paladar e ver se gosta. 
Depois, uma pessoa com conhecimento mínimo de inglês 
pode informar ao cliente em que corredor ele encontrará a 
guloseima preferida”, explica.
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1. Porto Alegre – RS
2. Curitiba – PR
3. São Paulo – SP
4. Rio de Janeiro – RJ
5. Belo Horizonte – MG
6. Salvador – BA

CIDADES-SEDE
7. Cuiabá – MT
8. Brasília – Distrito Federal
9. Fortaleza – CE
10. Recife – PE
11. Natal – RN
12. Manaus – AM

Todas essas ideias devem ser organizadas e planejadas, 
inclusive para que o supermercadista consiga comunicá-las 
corretamente. A decoração da área de vendas e a interação 
com os clientes em campanhas com mote da Copa são dois 
dos três pontos mais importantes na estratégia de vendas 
e lucratividade defendida por Gorgulho — o outro item é o 
sortimento e o abastecimento adequados.

Nesse sentido, o supermercadista deverá definir em deta-
lhes um calendário promocional, com datas e formas para a 

promoção de cada produto, bem como a comunicação de 
cada item. Pontos extras precisam estar sinalizados, 

por exemplo, preferencialmente em dois idiomas 
– português e inglês, pelo menos, lembra Ma-

riano, da ESPM. 
Promoções, sorteios, brindes e ativi-

dades similares também reque-
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MARIANO, DA ESPM: supermercados devem destacar produtos 
tipicamente brasileiros para atrair turistas estrangeiros

rem boa sinalização interna, cartazes, faixas. O tabloide é 
ponto de apoio muito importante nessas estratégias e pode 
sinalizar a cada semana, supondo quais serão as promo-
ções, os itens em destaque ou artigos novos incorporados ao 
sortimento. É interessante pensar em colocar informações 
bilíngues nos folhetos também.

Pratos específicos para a data na rotisseria (como pizzas, 
lanches rápidos, petiscos de boteco e mesmo itens com refe-
rências diretas a países que jogarão em determinado dia ou 
semana, caso o supermercadista opte por criar essas rela-
ções para inserir a Copa na linguagem da seção) demandam 
nomes e composição também em dois idiomas. Aliás, a reco-
mendação é que, a exemplo do que já fazem em datas como 

Fonte: Ministério do Turismo

TURISTAS EM NÚMEROS
600 mil estrangeiros
1 milhão de brasileiros
R$ 20 bilhões é o que os turistas 
estrangeiros deixarão no Brasil

Fonte: Ernst & Young Terco

COPA X COPAS
Durante a Copa das Confederações, o Brasil amealhou 
R$ 740 milhões. E recebeu 50% mais turistas que a 
África do Sul em 2009, que sediou, naquele ano, a 
Copa das Confederações pré-Copa de 2010

APROVAÇÃO
Os turistas que estiveram no País para a Copa das Confederações aprovaram, com 
mais de 70% — em alguns casos chegando a 90% — itens como: transporte público 
e privado, limpeza, segurança, estádios, conforto e disponibilidade de informação, de 
acordo com a consultoria Ernst & Young Terco.

CATEGORIA DE BASE
“O legado da Copa não é algo que possamos calcular agora, mas no médio prazo”, 
diz Marcos Nicolas, da Ernst & Young Terco. Por exemplo: a projeção é que, em 2018, 
depois da Copa e das Olimpíadas, o fluxo de turistas estrangeiros no Brasil tenha 
saltado dos atuais 5 milhões anuais para 9 milhões.

AR
Q

U
IV

O



44  SUPERVAREJO março 2014

Capa COPA DO MUNDO

Natal e Ano-novo, as lojas com rotisseria devem criar um 
cardápio para o mundial, privilegiando alimentos rápidos 
e práticos, para se comer assistindo aos jogos.

“Ações no PDV terão os melhores resultados”, avalia o 
sócio e diretor de criação e atendimento da agência Epi-
gram, Marcelo Bicudo.

É muito importante também decorar a loja. O que ajuda 

Surreal
O coordenador do Provar, Claudio Felisoni de An-gelo, lembra que 70% das pessoas que compram num supermercado costumam comprar sempre lá. Por isso, o compromisso principal do varejista é manter esse cliente. Nesse caso específico da Copa, o desafio é não aumentar muito os preços para não afastar o consumidor habitual. Esse mo-vimento — de majoração excessiva de preços — já tem acontecido em comércios no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte, pelo menos. Tanto que há comunidades nas redes sociais criadas ex-clusivamente para divulgar preços considerados abusivos (como um bolo de rolo ou uma omelete a mais de R$ 100) nessas cidades. O encareci-mento do custo de produtos do cotidiano rendeu a algumas dessas localidades o apelido de “Surreal”, em contra-posição e num trocadilho com 

o nome da moeda brasileira, 
o Real.

a vender — até por impulso — é o clima festivo do evento, 
lembra Gorgulho. Portanto, a loja deve espelhar e estimular 
esse clima já a partir de maio, pelo menos.

De acordo com o bolso do supermercadista, pode-se 
decorar apenas com o verde-amarelo tradicional ou enco-
mendar campanhas às agências de publicidade, usando a 
imagem de jogadores, personalidades etc. Tanto num caso 
como noutro, o que interessa é comunicar promoções, 
mas também valores da rede e sua imagem, com uma 
ajudinha do mundial.

“Tudo vinculado à Copa é facilmente absorvido, por ser al-

30 dias antes do início

 Planejamento de compra e entrega dos itens que 
terão mais giro de venda no período de Copa;

 Início da decoração de loja;

 Se houver promoções ou campanhas, compra de 
brindes e prêmios.  

Do início ao fim da Copa

 Expor produtos de mercearia de maior giro em ter-
minais, nas gôndola e fazer pontos extras com pallets;

 Inserir (caso exista) o material de merchandising 
destinado a destacar para o cliente os produtos de 
maior giro em gôndolas de mercearia e em gôndolas 
de refrigerados;

 Atentar-se à precificação de produtos;

 Nas cidades onde ocorrerão os jogos, verificar a via-
bilidade de colocar em inglês o nome de alguns produ-
tos, principalmente se a loja tem seção de rotisseria;

 Iniciar campanhas e promoções (caso exista);

 Verificar se é viável fechar ou deixar a loja aberta 
durante os jogos da seleção brasileira;

 Reforçar o abastecimento de produtos de maior giro, 
na véspera e no dia de jogos do Brasil;

 Fazer ações junto aos operadores de caixa para 
que todos eles possam oferecer um produto barato 
ao cliente, antes de passar as compras no PDV, au-
mentando assim o ticket médio e, consequentemente, 
a venda da loja; o produto pode ser uma bandeira do 
Brasil de custo baixo, por exemplo;

 Explorar o cross-merchandising de produtos que te-
rão maior giro de venda. Exemplo: copos plásticos em 
tiras ao lado da gôndola de refrigerantes. 

Check-list

FONTE: FREDERICO GORGULHO 
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tamente emocional. Se pensarmos um pouco mais na comu-
nicação da loja como um todo e usarmos bem o evento para 
isso, ficará um residual de empatia entre os consumidores 
mesmo depois de o mundial ter acabado”, explica D’Andrea.

É no que aposta a rede paulista Sonda, com 25 lojas espa-
lhadas pela capital, grande São Paulo e ABC. Já está nas uni-
dades a campanha “Seis estrelas” da rede, numa referência 
óbvia à torcida pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira 
e também ao costume de classificar produtos e serviços, 
atribuindo a eles algumas estrelas.

A comunicação classifica os quatro pilares básicos do 
Sonda — qualidade, economia, atendimento e variedade, 
segundo o diretor de marketing, Julio Lopes — com seis 
estrelas, reforçando o posicionamento da rede a partir 
de uma alusão à Copa. Além de marcar de forma emo-
cional os valores que a rede quer divulgar, a campanha 
atual é uma espécie de aquecimento para a promocional 
propriamente dita, que será implementada em data mais 
próxima do campeonato.

BICUDO, DA EPIGRAM, 
acredita que as ações no 
ponto de venda terão os 

melhores resultados
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Feriados
Estimativa da Fecomércio-SP mostra que, se o Brasil 

for para a final do Mundial, em apenas um mês, em 

todo país, haverá 64 feriados: 57 por causa dos jogos 

nas cidades-sede (valendo só nessas localidades) e 

outros 7 em decorrência das apresentações da se-

leção canarinho (esses aplicáveis a todo o território 

nacional). O varejista precisa decidir se vai abrir ou 

não nesses dias. Se optar por subir as portas, alerta 

a economista da federação, Kelly Carvalho, terá de 

desembolsar 100% do salário/hora dos funcionários 

a mais em horas extras (proporcionalmente às horas 

trabalhadas, claro) e outros 37% em encargos. Caso 

opte por fechar, pode perder vendas justamente em 

dias de grande movimento. A reportagem ouviu dois 

supermercados sobre isso. O paulista Sonda ainda 

não tinha batido o martelo sobre o modelo a adotar 

durante os jogos do Brasil para permitir que os 

funcionários assistam, mas garantiu que 

estará aberto nesses dias. Já o Merca-

dinhos São Luiz, do Ceará, fechará 

apenas durante os certames, mas 

estará aberto nos dias de jogo.

“Intensificaremos a Copa na comunicação e diminuire-
mos o peso do institucional. Ficará mais festiva e com es-
paço para as promoções e para destaques a produtos mais 
específicos para o evento”, comenta Lopes.

O Walmart é exemplo semelhante. Escalaram como ga-
rota-propaganda, para ficar no trocadilho evidente, Olga 
Scolari, mulher de Luiz Felipe, técnico da seleção. Ela as-
sumiu o papel de “técnica do preço baixo”, e a rede viu na 
oportunidade uma forma de comunicar-se melhor com as 
mulheres por meio do futebol.

Ele é freguês
“Esse será o momento de distinguir simpatia de eficiên-

cia. O estrangeiro valoriza o sorriso, mas não o confunde 
com atendimento eficiente”, explica Mariano, da ESPM. 
Eficiência, diz ele, pode ser traduzida em algumas ações 
principais: A primeira é atender de forma proativa, ajudan-

do a localizar produtos e marcas. 
Já a segunda é Informar de forma correta as carac-

terísticas do produto ou da marca procurados.
A terceira, por fim, é a agilidade no aten-

dimento e nas filas, com todos os caixas 
abertos. É presumível que, durante 

os dias de jogos, o cliente irá a 
diversos pontos de venda. 

O trânsito e o transporte 
estarão ainda mais caó-
ticos. Portanto, o consu-
midor estará ainda mais 
sensível em relação ao 
uso do tempo.
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FONTES DESTA MATÉRIA
Comper: www.comperdelivery.com.br
Epigram: (11) 3081-6542
ESPM: (11) 5081-8200
EY: (11) 3078-4712
Fecomércio-SP: (11) 3254-1700
Frederico Gorgulho: (11) 99886-8586
JBS: www.jbs.com.br
Marfrig: www.marfrig.com.br
Mercadinhos São Luiz: www.mercadinhossaoluiz.com.br
Provar: (11) 3894-5004
Sonda: sondadelivery.com.br
Toolbox: (11) 4208-3431
Walmart: www.walmart.com.br

prejudicados. Ele pondera, no entanto, dois aspectos: o 
primeiro deles é certamente que os negócios teriam sido 
melhores se mais chineses falassem inglês e atendessem 
melhor os turistas.

O segundo é que, diferentemente daqui, os preços por 
lá são relativamente baratos. Mesmo sem ter informação 
adequada, os estrangeiros compravam, pois, houvesse al-
gum tipo de perda, seria irrisória diante da oportunidade 
da pechincha, avalia o professor.

Para o coordenador do Provar (programa de varejo da 
FIA) e presidente do Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo, é 
preciso investir na capacitação e — em alguns casos até na 
contratação — de mão de obra. O supermercadista, nesta 
área, precisa se preparar para dois desafios: o aumento do 
fluxo de clientes e o atendimento aos estrangeiros.

Ele pontua que, no segundo caso, a principal dificuldade 
é a língua. Não há necessidade, avalia, de ter funcionários 
fluentes em inglês ou outro idioma, mas é essencial que 
alguns deles dominem expressões e palavras básicas para 
a comunicação, especialmente as relativas ao supermerca-
do, como nomes de produtos e alimentos e vocábulos como 
“gôndola”, “prateleira”, “corredor”, “ali”, “direita”, “esquerda”, 
“perto”, “longe”, “carrinho”, “estacionamento” entre outras.

Ramalho, da rede Mercadinhos São Luiz (CE), explica que 
há dois anos a empresa tem oferecido cursos de inglês para 
os funcionários, de olho no mundial.

Mariano, da ESPM, complementa: é verdade que, na Chi-
na, quando das Olimpíadas de 2008, ainda que a maioria 
dos chineses não falasse inglês, os negócios não foram 

LOPES, DO SONDA, 
aposta em campanha com 

comunicação fazendo alusão 
ao hexacampeonato


