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INTRODUÇÃO

A Copa do Mundo está prestes a começar no  

Catar e, já possui todas as datas definidas,  

tendo sua abertura no dia 20 de novembro,  

mantendo a tradição de ter o país sede  

abrindo as competições com uma cerimônia  

especial, que está marcada para as 12h (de  

Brasília). 

 

A partida da abertura será entre o time do  

Catar, o país anfitrião, e o time do Equador, no  

domingoàs 13h (horário de Brasília).  

Já a Seleção Brasileira fará o seu primeiro jogo  

dessa copa, no dia 24 de novembro,  

quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. 

 

Então para te ajudar a preparar a sua  

empresa e as estratégias nessa época,  

preparamos esse e-book com informações,  

dicas, regras promocionais e modelos  

de vendas.  

 

Acompanhe!
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QUAIS SÃO OS HORÁRIOS E  

QUANDO O BRASIL VAI JOGAR?

Para te deixar a par dos dias e horários dos  

jogos do Brasil nessa Copa, abaixo separamos 

as principais informações de quando iniciará,  

qual o dia do encerramento, quais as datas 

e horários dos jogos, e muito mais. 

 

Horário dos jogos 

 

Na fase de grupos, os jogos acontecerão às  

7h, 10h, 12h, 13h e 16h no horário de Brasília.  

Já nas fases eliminatórias, vão acontecer 12h 

e 16h. E as semifinais ficaram previstas para  

acontecer às 16h. 

 

A tabela com os jogos da seleção brasileira  

na fase de grupos:  

 

Brasil x Sérvia 

24 de novembro, às 16h (horário de Brasília)  

Local: Lusail Stadium



Brasil x Suíça  

28 de novembro, às 13h (de Brasília)  

Local: Stadium 974  

 

Camarões x Brasil  

2 de dezembro, às 16h (de Brasília)  

Local: Lusail Stadium 

 

Passam para as oitavas de final, apenas 16  

equipes das 32 que iniciam, e então, somente  

os dois times vencedores de cada um dos oito 

grupos sobrevivem. 

  

As fases eliminatórias como oitavas-de-final,  

quartas-de-final, semifinal, final, são  

compostas por um só jogo onde o time que  

vencer segue para o próximo jogo e o time  

que perder é totalmente eliminado, voltando  

para casa. Portanto, em caso de um possível  

empate dentro do tempo regulamentado de  

um jogo, ocasionará uma prorrogação, com  

dois tempos de 15 minutos, e ainda assim, se o  

empate persistir, a partida será decidida nos  

pênaltis.



Confira as datas dos jogos de grupos 

e das finais: 

  

• Fase de grupos: 20 de novembro a 2  

de dezembro 

• Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro  

• Quartas de final: 9 a 10 de dezembro  

• Semifinais: 13 a 14 de dezembro  

• Partida do terceiro lugar: 17 de dezembro  

• Final: 18 de dezembro. 

 

Essa será a primeira Copa do Mundo com  

início em novembro e término em dezembro.  

Isso por conta das altas temperaturas do  

verão no Qatar que variam na casa dos de  

37ºC. 

 

Mas parando para analisar, as datas finais  

da copa e a data de encerramento  

acontecerá bem próximo às datas  

comemorativas de finais de ano, certo?  

Então, é por isso que vamos aqui seguir com  

algumas dicas de como programar suas  

vendas nessa época de final de copa com  

final de ano!
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COMO APROVEITAR AS VENDAS  

DURANTE A COPA

De quatro em quatro anos, a Copa muda  

completamente a dinâmica de trabalho, o  

comportamento e consumo das pessoas.  

E no caso de 2022, existe uma diferença: a  

Copa acontecerá em época de festas de final  

de ano, sendo em novembro e dezembro,  

por conta do calor no Catar, que tornaria  

impossível jogar no meio do ano. 

 

O que acontece é que a definição dos grupos  

e jogos da Copa já sendo definidos no início  

de abril, surgem várias preocupações como: 

as escalas de trabalho nos dias de partidas  

do Brasil, a aposta no “bolão” da empresa, a  

animação dos clientes caso a seleção avance  

até a final, ou até mesmo, o clima de fim de  

festa em caso de eliminação antecipada. 

 

E com tudo isso acontecendo, é possível se  

programar para alavancar suas vendas  

sazonais e, já startar as vendas festivas.  

Acompanhe essas 7 dicas estratégicas:



1. Época favorável para o varejo 

 

Todo jogo de futebol mexe com os torcedores,  

mas nenhum evento esportivo mexe tanto  

com o brasileiro quanto a Copa. Essa é uma  

das poucas oportunidades em que rivalidades  

locais ficam de escanteio e o Brasil todo se  

volta para a mesma direção. Por isso, é  

possível pegar uma onda positiva sem correr  

muitos riscos. 

 

Claro que riscos sempre existem, pois ninguém  

imagina ou deseja que o Brasil seja eliminado  

logo na primeira fase. Então é possível prever 

pelo menos duas ou três semanas de  

empolgação. 

 

Normalmente, a Copa tem um efeito positivo  

em várias categorias de produtos no varejo,  

como eletrônicos, roupas, acessórios, bebidas  

e alimentos.  

 

Como nesta edição as partidas do Brasil  

acontecerão no horário do almoço, no caso, à  

tarde, também haverá muitas oportunidades  

para bares e restaurantes lucrarem mais.



Sem contar as lojas de roupas que já  

estão mais em alta por conta da tradição  

de usar trajes com as cores do seu país. 

 

2. Saiba qual é o seu “momento” com a Copa 

 

Geralmente todo segmento do varejo  

consegue aproveitar as vendas sazonais com  

a chegada da Copa. No caso, o vestuário verde  

e amarelo certamente venderá mais às  

vésperas dos jogos, os artigos esportivos têm  

uma conexão, brinquedos e acessórios  

também ganham força e o setor de bebidas  

que sempre tematiza seus produtos. 

 

Com um pouco de criatividade, é possível  

colocar perfumes, decorações, acessórios para  

celulares, calçados, bijuterias, e tudo mais em  

clima de Copa.  

 

Faltando poucos dias para o início dos jogos, é  

chegada a hora de criar as boas ideias para  

conseguir vender mais.



3. Inove as promoções para a Copa 

 

As promoções são um prato cheio para o  

varejo alavancar as vendas em datas  

sazonais, como a Copa. O mais difícil é sair do  

comum, como “Rumo ao Hexa” ou “Um gol de  

ofertas”.  

 

Lembre-se que todo mundo fará  

alguma promoção, ainda mais que o Brasil  

estreia na data mais esperada do ano, no dia  

24/11, que é o dia da aguardada Black Friday. 

 

Então além de promoções mais comuns, você  

pode desenvolver outros tipos de ações para  

aproveitar: 

 

- Atraia o público com descontos ligados ao  

resultado dos jogos. 

Ex: “X% de desconto para cada gol do Brasil; 

 

- Jogadores com nomes fortes podem se  

tornar uma “ação”. 

Ex: Se o jogador Y fizer gol, você ganha um  

chope grátis;



- Restaurantes e supermercados podem 

criar combos de refeições usando nomes  

de país para aproveitar os dias de jogos.  

Ex: México x Polônia, criando um almoço de  

tortillas. Ou jogo do EUA, para criar uma ação  

de hambúrguer no meio da tarde. 

 

4. Esteja a caráter  

 

Ao mesmo tempo em que essa é uma  

oportunidade para colocar sua loja física ou  

virtual no clima da Copa, é preciso estar  

alerta com a possibilidade de saída  

prematura do Brasil, o que nesse caso, sua  

comunicação verde e amarela precisará ser  

reavaliada, caso isso aconteça. 

 

Outro detalhe é com a política no país, visto  

que acabamos de sair do período de eleições,  

e sua empresa precisa ser neutra nesse  

ponto, cuidado ao mesclar cores e destaques.  

Se faz interessante deixar sua loja “A Caráter”,  

mas evitando ou tomando os devidos  

cuidados com slogans, fontes e combinações  

de cores que possam insinuar qualquer 

lado político. 



5. Lançar produtos ou inovar na apresentação  

dos que já existente 

 

Como é uma data festiva em que é comum  

gerar muito contato social, considere fazer  

produtos ou inovações pensando nas opções  

em grupos ou famílias. 

 

Outro ponto é relacionado à situação  

econômica do público, visto que será bem em  

época de Black Friday e festas de final de ano.  

Por isso, considere formas diferentes de  

receber o pagamento, com atenção às  

alternativas online e aos parcelamentos.



6. Opções de presentes pensados na Copa 

 

Uma opção é criar kit de vestuário, como “tal  

pai ou mãe, tal filho(a)”, ou algo como um kit  

“família da sorte”. Você pode estimular o  

consumo do seu produto ou serviço como um  

presente. 

 

Pode ser um item físico ou mesmo a  

experiência de assistir ao jogo de  

determinada seleção servindo pratos típicos  

daquele país, por exemplo.  

 

7. Suas redes sociais devem estar preparadas 

 

Interação é palavra-chave! 

Uma dica é usar os stories e reels do  

Instagram para mostrar a preparação da  

empresa para a Copa, ou para mostrar apoio  

e empolgação para os dias de jogo. 
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REGRAS DE MARKETING: SE  

ATENTE A ELAS

Sabia que existem tipos de divulgações que  

são proibidas pela FIFA? 

 

Com a Copa do Mundo e a Black Friday  

acontecendo ao mesmo tempo, nesse ano de  

2022, o número de empresas que aproveitarão  

para fazer campanhas promocionais deve ser  

grande. No entanto, é preciso estar alerta às  

regras de marketing estabelecidas pela FIFA.  

 

Segundo informações, proteger a própria  

imagem e a reputação do evento, a FIFA  

estabeleceu uma série de regras quanto à  

criação de campanhas de publicidade,  

visando prezar pelo evento que é gigantesco. 

 

Existem algumas proibições quanto ao uso de  

alguns elementos visuais, gráficos e verbais  

que suas campanhas de marketing sobre a  

Copa devem obedecer ou poderá se  

prejudicar com relação a propriedade  

intelectual.



Olhe só quais são as regras de marketing 

da Copa do Mundo 2022: 

 

Lista de proibições para uso de símbolos e  

referências sobre a Copa do Mundo 

 

Em campanhas de marketing da Copa do  

Mundo 2022 é proibido usar os seguintes  

elementos: 

 

• Hashtags oficiais da Copa nas redes sociais; 

• O emblema oficial da Copa; 

• A imagem do mascote oficial e o nome dele; 

• O cartaz oficial; 

• Os cartazes e logos oficiais das cidades da  

Copa; 

• O slogan oficial “Now is all”; 

• A imagem do troféu oficial; 

• A imagem da bola oficial; 

• As marcas corporativas da FIFA; 

• A fonte oficial “QATAR 2022”; 

• A estética visual do evento QATAR 2022  

e seus componentes individuais.



Também é proibido o uso de comunicação  

com fins comerciais com os seguintes  

termos: 

 

• Copa do Mundo; 

• Copa do Mundo 2022; 

• Copa do Mundo FIFA; 

• Copa do Mundo FIFA 2022; 

• Copa do Mundo FIFA Catar 2022; 

• Copa do Mundo FIFA Qatar 2022; 

• Catar 2022 ou Qatar 2022; 

• Copa Mundial; 

• Mundial; 

• FIFA. 

 

O uso dos seguintes símbolos também é  

proibido: 

 

• A camiseta da Seleção ou modelo parecido; 

• O nome ou a marca da CBF; 

• O escudo da CBF; 

• O mascote da Seleção; 

• Imagens dos jogadores ou dos jogos; 

• O termo “Seleção Brasileira”. 

 

Esteja atento as regras, e estará  

tudo certo!
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COMO CRIAR PROMOÇÕES E  

BOAS ESTRATÉGIAS

Uma promoção Copa do Mundo é essencial  

para garantir bons resultados financeiros  

durante o evento. No entanto, muitos  

empreendedores não sabem como criar  

estratégias efetivas. Para esse tipo de  

situação, o recomendado é fazer uso de  

tecnologias, que facilitam a realização do  

processo.  

 

Um período naturalmente festivo, realizado no  

fim do ano, tem tudo para aumentar as  

vendas. Porém, para dar certo, é preciso saber  

como se portar, e como a tecnologia ajuda a  

criar boas estratégias. 

 

Algumas ferramentas até mesmo otimizam o  

funcionamento do seu negócio. E para isso,  

pode contar com a Imediata, pois estamos  

aqui para ajudar com as milhares de funções  

existentes para alavancar um e-commerce e  

um marketplace.



AJUDA DA  

TECNOLOGIA PARA  

CRIAR PROMOÇÕES



AJUDA DA TECNOLOGIA PARA  

CRIAR PROMOÇÕES

A tecnologia pode ajudar a criar a sua  

promoção, porém, para ter sucesso, é  

recomendado conhecer truques para fotos,  

vídeos, chamadas e estratégias que vai usar.  

Isso vai tornar seus produtos mais atrativos, e  

gerar mais interesse. 

 

A seguir, vamos apresentar algumas soluções  

que podem ajudar o seu negócio a alcançar  

um público maior com a tecnologia.  

 

Cupom de desconto 

 

Uma ótima estratégia de promoção são os  

cupons de desconto, que ajudam a vender  

mais em qualquer época do ano, já que todo  

mundo gosta de pagar um pouco menos. 



Plano fidelidade ou plano de assinatura 

 

Com esse recurso, você tem a oportunidade  

de fidelizar seus clientes, oferecendo  

descontos. O valor só aumenta de acordo  

com o número de pedidos, para garantir que  

se torne cada vez mais atrativo. 

 

Contudo, isso pode acabar trazendo prejuízos  

caso os cálculos não sejam feitos  

corretamente. E justamente por isso que a  

tecnologia é tão importante, afinal, torna  

possível fazer isso sem registrar danos  

financeiros.



Atendente virtual 

 

Outra forma de ajudar a criar é contando  

com um atendente virtual no seu negócio. Por  

mais que isso esteja ligado aos preços  

diretamente, ainda assim, influência. Isso  

porque, com o provável aumento de pedidos,  

será necessário contar com suporte mais  

rápido. 

 

Por esse motivo, o atendimento virtual é  

essencial para o seu negócio nesse momento.  

Como já vimos, a tendência é de aumento de  

pedidos durante a Copa e final de ano, e por  

isso, é necessário estar preparado.
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O QUE É CROSS BORDER E COMO  

USAR ANTES DACOPA INICIAR?

Chamado de “comércio transfronteiriço”, essa  

tendência se refere às formas de entrega que  

ultrapassam fronteiras. Ou seja, quando os  

consumidores compram online produtos  

localizados em outros países ou jurisdições.  

 

Cross-border ou comércio transfronteiriço é o  

processo de venda de produtos e serviços via  

e-commerce para compradores do exterior. 

 

Quais as possibilidades desse modelo de  

negócios? 

 

O e-commerce nacional tem apresentado  

resultados bastante animadores, mas o  

potencial do cross-border oferece outras  

vantagens, como:



• Novos consumidores podem comprar  

nos e-commerces 

 

Compras parceladas fazem parte da cultura  

comercial brasileira, mas essa não é uma  

prática comum em outros países. A mudança  

ocorreu com as soluções conhecidas como  

Buy Now, Pay Later (Compre Agora, Pague  

Depois, em português). Como o próprio nome  

indica, os compradores realizam uma compra  

que será paga posteriormente à vista ou em  

parcelas sem juros. 

 

Gigantes como Visa, American Express, PayPal  

e Citibank também têm apresentado  

alternativas similares. 

 

• Menos riscos 

 

Uma loja online que atua apenas no mercado  

interno encontra-se em uma relação de  

dependência da economia nacional. Sempre  

que ocorre uma oscilação no cenário  

econômico local, menor será a lucratividade  

do negócio.



A abertura do e-commerce para  

compradores de outros países amplia e  

diversifica seu mercado consumidor, o que  

pode ajudar a equilibrar as vendas totais  

quando as operações internas não estiverem  

abaixo do esperado. 

 

• Possibilidades de parcerias internacionais 

 

Atuar no mercado internacional também é  

uma oportunidade de acesso a novos  

fornecedores. 

 

Assim, fica mais fácil realizar acordos de  

importação de mercadorias com preços mais  

atrativos para vender aqui no mercado  

nacional. No caso de empresas, também é  

possível comprar insumos a custos mais  

baixos, reduzindo as despesas com a  

produção.
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QUAL O IMPACTO DO CROSS  

BORDER NO E-COMMERCE BRASILEIRO?

A pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira 

de Comércio e Consumo com compradores 

brasileiros revela que 65% desses “e-

consumidores” têm comprado mais em sites e 

aplicativos estrangeiros em 2021 em relação 

ao ano passado. 

 

Ainda de acordo com o levantamento, os 

fatores que tornam os brasileiros um público 

cativo do comércio transfronteiriço são 

diversidade de produtos, preços inferiores, 

mais e-commerces com páginas traduzidas 

para o português, tempo de entrega e frete 

satisfatórios. 

 

Esses dados são importantes para 

compreender os impactos do cross-border 

nos e-commerces brasileiros. Eles ainda 

servem de inspiração para pensar em 

soluções para minimizar essa presença das 

lojas virtuais estrangeiras no mercado 

brasileiro. 



No sentido inverso, os donos de e-commerce  

no Brasil também têm começado a  

impulsionar as vendas para o exterior. Um dos  

motivadores tem sido o dólar mais alto que  

desvaloriza o real e torna as mercadorias mais  

baratas nos principais mercados  

internacionais. 

 

O que é preciso para atuar no comércio  

transfronteiriço? 

 

Separamos uma listinha com as ações iniciais  

para você começar sua estratégia de e- 

commerce com alcance internacional. 

 

1. Identifique os potenciais mercados 

 

Comece pesquisando os mercados no exterior  

que podem ser o público comprador da sua  

loja online. Depois de localizar as áreas com  

uma demanda comprovada de suas  

mercadorias, investigue a cultura, o  

comportamento consumidor e os  

concorrentes nesses mercados específicos.



2. Verifique as legislações 

 

Um aspecto essencial no planejamento do  

cross border é identificar as legislações e as  

restrições impostas sobre a venda e a  

distribuição de produtos em mercados  

estrangeiros. Se existe um grande mercado  

para seus produtos, mas as restrições podem  

atrapalhar as vendas, é melhor procurar outro  

público. 

 

Também é importante observar as entrelinhas.  

Existe uma diferença entre um produto  

proibido que impede a venda do item e a  

restrição do produto, que permite a  

comercialização da mercadoria desde que  

alguns critérios sejam cumpridos, por exemplo. 

 

3. Calcule a precificação das mercadorias 

 

Definir um preço que se adapte ao mercado  

que você deseja alcançar é uma das etapas  

mais complexas dessa estratégia. É preciso  

considerar custos como os impostos sobre as  

operações de e-commerce, as despesas com  

embalagem, frete, seguro e comissões de  

venda, se for o caso.



4. Cuide da logística 

 

Uma das razões para a expansão do comércio  

transfronteiriço é a melhoria dos serviços de  

logística. 

 

A contratação de uma empresa terceirizada  

pode ser uma alternativa, já que ela entende  

os processos alfandegários e é capaz de  

fornecer o suporte necessário para o envio das  

mercadorias. Pesquise e opte pelas empresas  

que oferecem diferenciais, como descontos  

por volume de remessa ou prazos de entrega  

mais curto. 

 

5. Ofereça diferentes opções de pagamento 

 

Descubra o serviço de pagamento online mais  

utilizado na área em que você pretende atuar  

e ofereça soluções mais flexíveis para o  

consumidor concluir o pedido. Se o seu  

objetivo é expandir o e-commerce  

internacional em longo prazo, procure as  

empresas com soluções aplicáveis em  

diferentes países e moedas.



O e-commerce cross border pode ser um  

modelo de negócio desafiador, mas com alto  

potencial de lucratividade quando bem  

executado. 

 

Isso e muito mais, te ajudarão a crescer e  

alavancar nesse final de ano festivo, e ainda,  

com a Copa do Mundo. 

 

Conte com a Imediata para ajudar com suas  

estratégias e venda muito mais nessa Copa! 
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SOBRE A IMEDIATA DESIGN

Apaixonados por experiência de compras,  

buscamos levar você a outro nível de  

resultado, ofertando valor com aumento de  

performance, pivotagem, estratégias e  

melhoria contínua. 

 

Somos uma Consultoria de Marketing Digital  

Reseller and Project VTEX com foco em  

Implementação de E-commerce & 

Marketplace e auxiliamos na construção de  

marcas que buscam alavancar seus ativos. 

 

Acesse: imediatadesign.com 

Fale Conosco: hello@imediatadesign.com 

 

Conte com a ImediataDesign 

para te ajudar!



http:// imediata.me


