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A cada quatro anos o mundo inteiro se une para acompanhar um dos maiores eventos de

futebol: a Copa do Mundo. É o momento em que os brasileiros pintam e enfeitam as ruas de

verde e amarelo, trocam figurinhas e se juntam para assistir aos jogos na casa de parentes

e amigos.

E nesse clima de união e folia, o varejo conta com uma oportunidade a mais para aumentar

as vendas, principalmente às empresas que vendem pela internet. Afinal, 68% dos

brasileiros conectados são fãs de futebol – um crescimento de 12% entre os anos de 2013 e

2021, de acordo com pesquisa do Kantar Ibope Media.

A final da última edição da Copa foi vista por 1 bilhão de espectadores ao redor do mundo.

De olho nisso, pequenas, médias e grandes empresas voltam as suas ações de Marketing e

Vendas para esse período.

Fazendo uma analogia com o futebol, a equipe de Marketing pode ser vista como a

comissão técnica, responsável por criar o planejamento estratégico, definir os canais de

mídia, produzir os conteúdos e analisar o conjunto de dados disponíveis para, cada vez

mais, otimizar o desempenho. Com isso em mente, basta colocar a bola em campo e partir

para driblar os concorrentes.

Ao longo desse material que a 4leads preparou, você vai saber conhecer as tendências de

comportamento dos consumidores para esse período, quais cuidados precisam ser tomados

pelas marcas quando fizerem ações de marketing e publicidade, quais ações de marketing

o seu negócio precisa investir para não ficar atrás da concorrência e quais erros devem ser

evitados para não perder vendas.

Boa leitura!
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A Copa do Mundo masculina de futebol de 2022 no Catar começa dia 20 de novembro e vai

até 18 de dezembro. Ela acontecerá no Catar, país do Oriente Médio com território de área

equivalente a pouco mais da metade do estado brasileiro de Sergipe.

O Catar tem uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas, com mais de 80%

vivendo na capital do país, Doha.

A sequência de partidas do Brasil na primeira fase é:

● 24 de novembro (quinta-feira) - Brasil x Sérvia - 16:00 (horário de Brasília) - Estádio

Lusail;

● 28 de novembro (segunda-feira) - Brasil x Suíça - 13:00 (horário de Brasília) -

Estádio 974;

● 2 de dezembro (sexta-feira) - Brasil x Camarões - 16:00 (horário de Brasília) -

Estádio Lusail.

Os horários são favoráveis, pois acontecem no horário da tarde, período em que as

pessoas estão despertas. Na última edição da competição, os jogos aconteceram durante a

madrugada. Esse é mais um motivo para as empresas apostarem em ações para conseguir

aumentar o número de vendas nesse período.

Saber quais serão as tendências de comportamento dos consumidores é importante para

nortear as ações de Marketing que podem ser feitas nesse período da Copa do Mundo.

Acompanhando o comportamento e o consumo desses brasileiros, 61% planejam comprar

algo e listam itens como: bebidas alcoólica, alimentação delivery, vestimenta a caráter,

participação em bolões, contratação de streaming e aumento de velocidade de Internet, de

acordo com a pesquisa Pinion Copa do Mundo 2022 – CMI.
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Outra pesquisa indica que 56% dos entrevistados afirmaram comprar algum produto por

conta da Copa do Mundo e, destes, 72% também pretendem comprar na Black Friday, que

acontecerá na mesma semana dos jogos, são dados da Behup, Consumo 2º Semestre.

No Brasil, outra importante tendência de consumo é o conteúdo. Essa produção de

conteúdo relacionada à Copa já pode ser percebida nas redes sociais. São mais de 2.8

Bilhões de impressões estimadas para o período.

78% dos brasileiros prometem se reunir com amigos e familiares nos dias dos jogos,

segundo estudo publicado pela Meta. Além disso, 80% dos usuários sinalizam que preferem

assistir aos jogos de casa e pretendem comprar:

● 56% Carne para churrasco;

● 55% Bebidas;

● 51% Salgadinhos;

● 39% Sobremesa.

Com isso, é possível observar um cenário favorável para os negócios que também vendem

online, uma vez que as pessoas utilizam os celulares para fazerem compras antes da

competição e também durante, nos intervalos dos jogos, por exemplo.

Existem algumas normas que precisam ser seguidas quando se trata de publicidade e

marketing neste período da Copa. A CBF estabelece algumas restrições que incluem o

emblema da seleção, modelos de camisa e até a expressão “seleção brasileira”.

Todos esses termos também devem ser evitados em hashtags e URLs. Mas calma, é

possível usar os termos “Copa” e “Seleção” em campanhas.

Veja algumas das normas que precisam ser seguidas:

1. Não é permitido usar a marca Fifa, assim como a identidade visual da Copa do

Mundo Fifa 2018, sem autorização;
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2. Não é permitido colocar elementos da identidade visual da Fifa, assim como da

Copa do Mundo 2018 (como o logotipo, por exemplo) em qualquer produto ou

promoção, sem autorização;

3. Não é permitido realizar ações promocionais associadas diretamente à Copa do

Mundo se a marca não for patrocinadora do campeonato. Você pode relacionar as

suas promoções ao futebol e ao Brasil, sem mencionar “Copa do Mundo”, por

exemplo.

Para não correr riscos, o melhor a se fazer é contar com a ajuda de uma empresa que

tenha experiência em ações de Marketing, como a 4leads, para que o seu negócio obtenha

bons resultados e não sofra prejuízos.

Você sabia que quase nove a cada 10 usuários de internet brasileiros procuram

informações antes de comprar online?

Essa é uma informação do estudo “Black Friday e o E-commerce no centro do jogo”, da

Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar.

O comportamento visa buscar melhores oportunidades, ofertas e descontos e tende a ser

ainda mais forte no último trimestre de 2022, isso porque o período reúne Copa do Mundo,

Black Friday e as tradicionais festas de fim de ano.

Com isso, é essencial que o seu negócio esteja preparado para chamar a atenção do

consumidor, oferecer uma boa experiência ao público, conseguir leads e, claro, aumentar as

vendas.

Para isso, algumas ações de Marketing não podem ficar de fora nesse período se a sua

intenção é marcar muitos gols e deixar a concorrência para trás! Veja algumas delas.
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Para ter um bom planejamento é preciso saber antes de tudo qual o perfil da sua persona,

ou seja, quais as necessidades do seu público, os objetivos e metas, as preferência, entre

outras informações.

Além disso, é preciso que o seu negócio tenha metas e objetivos claros. Isso é importante

para saber quais ações estratégias devem ser feitas, quais mídias utilizar, que tipos de

conteúdos fazer e quais métricas analisar ao longo do processo.

Saber onde o seu público está e quais as melhores ferramentas para que o seu conteúdo

ou campanha chegue até ele é fundamental para obter o retorno desejado. Dessa forma, é

necessário analisar quais redes sociais utilizar para se relacionar com as pessoas e divulgar

as ações promocionais e como usar ferramentas como o Google para fazer anúncios

digitais.

Os conteúdos divulgados nas redes sociais, site e e-mail marketing podem ser voltados

para o tema Copa do Mundo ou estar personalizados com as cores da nossa seleção e

elementos que remetem ao evento.

Usar as cores da seleção é uma forma de entrar no clima do torneio. É possível usá-las na

home do seu site, em peças de redes sociais e em materiais promocionais. A única ressalva

é observar como incluir esses tons na sua comunicação sem ferir a identidade da marca.

Usar elementos visuais como bolas, campos gramados, apitos, traves de futebol também é

importante.
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Termos muito usados no futebol podem ser explorados em ações de Marketing que querem

aproveitar o evento para vender mais. Expressões como driblar, torcer, marcar um gol,

aumentar o placar, entre outras, podem fazer parte do textos publicitários, títulos de artigos

e legenda de posts em redes sociais.

A intensa busca por informações online também contribui para o aumento dos gastos com

publicidade digital. No primeiro semestre de 2022, foram investidos R$ 14,7 bilhões no

ambiente online, segundo a Digital AdSpend Brasil.

Além disso, 75% dos usuários de internet brasileiros são favoráveis às propagandas

digitais, de acordo com o estudo “Black Friday e o E-commerce no centro do jogo”, da

Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar. O interesse pela publicidade se evidencia com as

altas taxas de cliques (68%) e a conversão de vendas (41%) entre aqueles que clicaram.

Esse é um período importante, com altas na concorrência pela atenção dos consumidores

e, consequentemente, por impressões online. Dessa forma, sai na frente quem começa a

estimular a audiência com meses de antecedência. Afinal, quanto maior e mais engajada a

base de usuários de um site ou de uma marca, maior o potencial de escala nas vendas

durante o pico promocional.

Independente se o seu produto tem ligação com os interesses do consumidor no período da

Copa, é importante fazer promoções. As pessoas estão estimuladas a comprar durante a

Copa, principalmente porque a Black Friday irá cair na mesma semana dos jogos. É o

match perfeito!
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Uma das ferramentas digitais que não podem faltar nas ações de Marketing é o email

marketing. Por meio dele, você mantém um relacionamento mais próximo com o seu público

e divulga promoções e brindes que esteja oferecendo.

Para sair na frente da concorrência também é preciso não cometer vacilos. Listamos alguns

deles para você não perder vendas. Veja!

Lembra que falamos da responsividade? O usuário precisa ter uma boa experiência quando

navega pelo site, seja pelo computador ou celular. Os dispositivos móveis tem sido a opção

mais utilizada pelos consumidores na hora de fazer as compras. Por isso, é essencial que a

pessoa consiga navegar com facilidade e não ter problemas quando estiver comprando um

produto pelo celular.

Estamos falando de Copa do Mundo, evento que reúne ofertas e descontos em produtos e

serviços. Por isso, é preciso que no site tenha todas as informações necessárias para os

usuários, bem como preços promocionais, descrição de itens e quais as formas de

pagamento.

Um tiro no pé é deixar para fazer tudo de última hora. Então, é fundamental ter um

planejamento, definir as ações e fazer a divulgação com antecedência para preparar o

público, de 1 a 2 semanas antes do evento. Isso vai depender da estratégia, tamanho do

público-alvo, budget, tipo de produto, além de respeitar a jornada de compra da persona.
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Ao longo deste ebook, você viu como é importante que o seu negócio esteja preparado para

a Copa do Mundo, que esse ano será celebrada no mesmo período que a Black Friday.

Com isso, o comércio eletrônico terá dois grandes eventos para explorar as mais diversas

ações de Marketing e Vendas, e com isso, faturar muito.

Porém, é preciso ter em mente a grande concorrência nesse período. Para se destacar e

sair na frente é preciso contar com a experiência de uma empresa que possui uma

metodologia focada em resultados.

É necessário investir em um site que apresente todos os atributos necessários para o

consumidor ter uma boa experiência e voltar mais vezes. Também é preciso criar conteúdos

voltados para as necessidades do público e que ajudem durante a jornada de compra. A

performance é essencial para dar mais visibilidade ao seu negócio, aumentar as chances de

vendas, alcançar novos públicos e obter dados importantes para melhorar as estratégias

durante o período e depois.

A 4leads possui uma metodologia que acelera a transformação digital do seu negócio, por

meio do Marketing de Performance e Inbound Marketing, criação de sites, SEO e Business

Intelligence. Assim, o seu negócio tem mais chances de alcançar o topo do digital, com

resultados acima da média e, claro, com maior aumento nas vendas online.

Visite o nosso site e fale com a nossa equipe de especialistas para fazer um mapa com tudo

o que sua empresa precisa para bombar nessa Black Friday em ritmo de Copa!

Nos siga nas redes sociais para acompanhar outros conteúdos importantes sobre o evento.

http://4leads.ag
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