
Natal antecipado: as festas começam cada vez mais cedo, mas será que isso é bom para 
as vendas?  
 
Há um fenômeno que podemos chamar de “Natal antecipado”. As lojas preparam a decoração de 
Natal mais cedo a cada ano que passa; as mercadorias próprias da temporada ganham as 
prateleiras pouco depois do Dia das Bruxas, e os comerciais de Natal começam a aparecer na TV 
muito antes da aparição do Papai Noel na parada do Dia de Ação de Graças da Macy’s, em 
Manhattan. 
 
Contudo, será que uma temporada natalina mais longa é boa para o varejo? Esse fenômeno de 
antecipação da época do Natal é uma maravilha para os encarregados da gestão da cadeia de 
fornecedores de grandes e pequenos varejistas, conforme parecer de especialistas em operações 
da Wharton. Entretanto, especialistas em marketing da Wharton e outros analistas vêem como 
algo um pouco confuso essa temporada de Natal mais prolongada. Há vantagens, desvantagens — 
ou até mesmo nenhuma vantagem — para os donos de lojas. 
 
“Uma minicorrida armamentista” 
 
O espectro do Natal, de acordo com Stephen Hoch, professor de Marketing da Wharton, é tema de 
discussão entre consumidores e varejistas já há alguns anos, assim como boa parte da crítica que 
se faz ao prolongamento da temporada de jogos da Liga Nacional de Futebol, que entra pelo mês 
de fevereiro, bem como a Série Mundial de beisebol, que se prolonga pelo outono a dentro de tal 
forma que as baixas temperaturas durante as partidas já se tornaram fato rotineiro. “É como se 
fosse uma minicorrida armamentista. A concorrência que se observa entre os varejistas é sinal de 
que ninguém quer ficar para trás. Isto faz com que a temporada de compras se antecipe um 
pouco mais a cada ano. Será que os consumidores se rebelarão contra esse estado de coisas? 
Não. Será que as pessoas entrarão no espírito da época? Também não; elas só aderirão ao 
espírito festivo na época certa. É bom para o varejo montar antecipadamente suas vitrines? Claro 
que sim. E com isso as lojas ficam mais lotadas? Evidentemente. A decoração e as vitrines 
especialmente montadas costumam encher as lojas e dificultam inclusive a movimentação dentro 
delas.” 
 
Para Hoch, o Natal antecipado, e mais os 20% ou 30% de descontos associados a ele, tornaram-
se aquela espécie de profecia cujo enunciado acaba induzindo sua realização. O varejo mede o 
sucesso da atual temporada de vendas valendo-se de um parâmetro de aferição que mensura o 
volume de vendas de uma mesma loja — comparam-se os números do ano corrente com os 
números do mesmo período, nas mesmas lojas, há um ano. “Se em uma determinada ocasião o 
volume de vendas foi bom, segue-se que na próxima ocasião também será ”, explica Hoch. “Se 
você vendeu bem no ano passado, a expectativa é de que este ano o fato, no mínimo, se repita, 
de modo que você possa avaliar se o volume de vendas do ano corrente superou o do ano 
anterior. Talvez seja por isso que os varejistas vêm antecipando cada vez mais as vitrines e as 
decorações de Natal. Eles não estão preocupados apenas com o trimestre, ou com o mês, mas 
com todas as semanas e com todos os dias.” 
 
Patricia Williams, professora de Marketing, diz que não há dados que mensurem com exatidão se, 
ou de que maneira, o prolongamento da temporada de compras beneficia o varejo. Ela diz que 
não sabe ao certo se uma temporada prolongada de compras é bom para o comércio. “Quando eu 
me dirigia para o trabalho hoje de manhã [na segunda-feira, depois da “Sexta Negra”, isto é, a 
sexta-feira imediatamente posterior ao Dia de Ação de Graças, em que as vendas no varejo 
atingem volumes históricos], ouvi no rádio uma reportagem sobre as vendas no varejo e tive a 
impressão de que havia uma quantidade enorme de gente fazendo compras, mas terminado o 
noticiário matinal sobre a sexta-feira, os consumidores pararam imediatamente de comprar. A 
primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte: ‘Mas é claro, eles sabem que se esperarem um 
pouco os preços poderão cair ainda mais.’ Portanto, adiantar um pouco o Natal talvez tenha suas 
vantagens; talvez, não. Talvez ajude no caso de pequenas compras, impulsionando as vendas. 



Todo o mundo sabe que o estresse das compras de última hora e a antecipação da temporada 
podem levar o consumidor a encerrar suas compras mais cedo.” 
 
Por outro lado, diz Williams, vários consumidores estão esperando um pouco mais, na expectativa 
de liquidações e adiando, por esse motivo, as compras de Natal até o último minuto. “Há dados 
que indicam ser esse o caso. Eles sabem que os melhores negócios acontecem no último minuto; 
além disso, estão ocupados e não dispõem de muito tempo para comprar.” 
 
William S. Cody, diretor gerente do Projeto de Varejo Jay H. Baker (Jay H. Baker Retailing 
Initiative), da Wharton, observa que o varejo antecipou cada vez mais a temporada das festas por 
uma simples razão — para tentar dar um empurrão nas vendas. “As vendas da temporada 
representam, para a maior parte dos diversos formatos do varejo, entre 20% e 30% das vendas 
anuais. Trata-se, portanto, da época mais importante do ano”, diz Cody. “A chave para o sucesso 
nessa época é a ousadia: é preciso, portanto, disparar na frente o máximo possível para conseguir 
o lucro desejado. Em 2003 e 2004, pudemos observar a antecipação da temporada, e esses dois 
anos foram bem-sucedidos no que diz respeito às vendas de um ano para o outro.” 
 
Herb Kleinberger, sócio e líder de prática de varejo em lojas da IBM Business Consulting Services, 
assinala que alguns varejistas, individualmente, poderão realizar vendas bastante volumosas 
alongando a temporada de Natal, porém, acrescenta Kleinberger, tal situação pode se tornar um 
mau negócio para a indústria como um todo, uma vez que não há tantos dólares assim 
disponíveis para compras. 
 
“Não creio que as lojas estejam realmente levando alguma vantagem com isso”, diz Kleinberger. 
“O dinheiro disponível é limitado. Há um número grande de estabelecimentos no encalço de 
poucos clientes. É um disputa  de mercado. Ganha quem dispara na frente mais cedo, mas 
prolongar a temporada não gera mais negócios para todos igualmente. Permite apenas que alguns 
varejistas se adiantem um pouco em seu esforço de abocanhar uma parte do dinheiro que o 
consumidor está disposto a gastar.” 
 
Kleinberger observa que os varejistas que mais lucrarão com o prolongamento da temporada 
serão aqueles que tiverem estocado produtos especiais ou difíceis de obter por causa do pouco 
estoque disponível. Outros beneficiários em potencial da estação prolongada: os que derem mais 
descontos em produtos com muita procura. 
 
“No fim das contas, o que se quer é maximizar o lucro, não apenas as vendas”, assinala 
Kleinberger. “Realizar grandes promoções antecipadas é uma forma de atrair o público e de 
dinamizar o negócio, mas talvez não seja um expediente lucrativo.” Além disso, corre-se o risco 
de alijar alguns consumidores ao se antecipar exageradamente o período de festas. “Apertar o 
gatilho cedo demais pode criar uma reação emocional contrária no consumidor”, acrescenta 
Kleinberger. “Em certo sentido, ele tem de estar emocionalmente preparado para comprar, e isso 
talvez só aconteça no momento em que a temperatura começar a baixar.” 
 
Cody, da Wharton, diz que a reação do consumidor será péssima se as lojas não cumprirem os 
prazos de entrega. “O varejo tem de cumprir o que prometeu. Se logo no início de novembro eles 
venderem todas as unidades de um determinado item, a temporada para esses lojistas estará 
totalmente comprometida. Se eu quiser comprar um DVD, e o aparelho ainda não estiver 
disponível, é possível que eu não volte mais à sua loja para minhas compras de fim de ano. Se eu 
estiver fazendo compras no início de dezembro, ou em fins de novembro, é melhor que aquele 
DVD que sua loja anunciou esteja na prateleira.  
 
A antecipação da temporada aumenta a responsabilidade do varejista, isto é, cabe a ele garantir 
que o produto anunciado esteja disponível para venda. Com exceção da mercadoria propriamente 
dita, a execução é a parte mais importante do varejo. Saber executar é imprescindível no início da 
temporada. Isso gera prestígio.  



Se você se saiu bem na Sexta Negra, ou no princípio da temporada, esse é um indicador muito 
bom de como será sua performance no restante da estação.” 
 
Estocando em prateleiras 
 
A execução, naturalmente, depende da previsão exata da demanda pelo produto  e de uma sólida 
cadeia de fornecedores, entre outras coisas. “Do ponto de vista operacional, só vejo vantagens no 
prolongamento da temporada”, observa Gerard P. Cachon, professor de Gestão de Operações e de 
Informações da Wharton. “Ela dá aos varejistas a oportunidade de adotar uma estratégia do tipo 
‘observar e reagir’, pela qual observa-se o desempenho das vendas no início da temporada e 
reage-se a esse desempenho com a aquisição de mais produtos cujas vendas tenham sido 
subestimadas. Se um determinado produto estiver vendendo melhor do que você esperava, e a 
temporada for curta, isto significa que você não dispõe de muito tempo para reagir. Uma 
temporada mais prolongada pode lhe dar algumas semanas a mais para obter os produtos em 
questão, até mesmo de fornecedores do exterior.” 
 
Cachon diz que as práticas de contratação do varejo também podem se beneficiar de uma 
temporada natalina prolongada. Ele observa que o complexo processo de tramitação do produto 
da fábrica para o depósito e deste para as prateleiras das lojas é sempre árduo, na melhor das 
hipóteses. A remoção física de um produto requer muito trabalho, e se esse trabalho tiver de ser 
comprimido em algumas poucas semanas, é possível que os donos da loja tenham de contratar 
ajuda temporária. “Uma temporada mais longa permite ao lojista transportar o produto até a loja 
sem a necessidade de muitas contratações”, além de menos despesas com horas extras, diz 
Cachon. “As lojas ficarão bonitas e as prateleiras cheias de produtos bons de venda.” 
 
  
 
Marshall L. Fisher, colega de Cachon no departamento de Gestão de Operações e Informações da 
Wharton (OPIM, na sigla em inglês), também acha que um período de festas prolongado é 
vantajoso para quem trabalha com estoques. Para ele, são dois os fatores que complicam a 
gestão da cadeia de fornecedores no Natal. Em primeiro lugar,  fazer previsão de vendas é 
sempre um desafio; no Natal, porém, torna-se tarefa duplamente mais difícil, porque o 
consumidor compra em quantidades muito maiores, o que torna a previsão de vendas um 
exercício muito mais complexo. Em segundo lugar, os mesmos empregados que atendem o 
consumidor também descarregam os caminhões — um cenário muito propício a dores de cabeça. 
 
“Há um gargalo terrível no decorrer das duas últimas semanas que antecedem o Natal”, observa 
Fisher, que além de lecionar no OPIM é também diretor do Centro de Gestão de Serviços e de 
Operações Fishman-Davidson da Wharton (Fishman-Davidson Center for Service and Operations 
Management). “O varejista sabe que, com o aumento das vendas, precisará de mais produtos, 
mas talvez não tenha condições de descarregar os caminhões porque os empregados de que 
precisam para isso estão ocupados vendendo os produtos que a loja tem em estoque. É uma 
experiência frustrante. A maior parte dos varejistas atinge o pico de vendas da temporada 
algumas semanas antes do Natal por causa desses dois fatores. Acho que uma temporada mais 
prolongada traz vantagens em ambos os casos. De modo geral, quanto maior for o crescimento 
da demanda, mais difícil será controlar os estoques.” 
 
De acordo com Serguei Netessine, também do departamento de OPIM da Wharton, faz sentido 
que o varejo queira prolongar a temporada de festas, já que isso permite lidar com mais 
tranqüilidade com a demanda dos produtos e com a redução de estoques. Entre o Dia de Ação de 
Graças e o Natal, o que dá mais ou menos um mês, o varejo registra os seus maiores índices de 
vendas no ano, o que coloca grandes desafios para a gestão da cadeia de fornecedores. 
 
  
 



“O varejo começa a estocar para a temporada natalina com bastante antecedência; em setembro 
ou outubro, já se percebe o aumento nos estoques”, diz Netessine. “Portanto, faz sentido ampliar 
a temporada de vendas. Os estoques estão feitos. Os produtos, é claro, não serão entregues às 
vésperas do Dia de Ação de Graças. Por isso mesmo o varejista chegou à conclusão de que não 
havia por que esperar — o negócio era começar a vender o quanto antes. O ideal é que a 
demanda ocorra sem sobressaltos durante toda a temporada, e sem picos. O pior que pode 
acontecer é uma temporada curta, em que toda a sua cadeia de fornecedores fica prejudicada e 
você se vê obrigado a contratar funcionários temporários. É preciso que sua rede de suprimentos 
disponha de uma capacidade tal que lhe permita gerir os picos que ocorrem com a proximidade do 
Natal. Assim, quanto mais prolongada a temporada, mais simplificada a gestão da cadeia. 
 
Netessine acrescenta que mesmo os varejistas que operam pela Internet podem se beneficiar do 
prolongamento da temporada natalina. “O varejo online passa por dificuldades piores do que sua 
contraparte física. Com a proximidade do Natal, além de o consumidor ir às compras, há um 
número muito maior de pessoas revirando a Internet em busca do que comprar. Com isso, os 
servidores costumam ficar terrivelmente sobrecarregados. Quando se gerencia um servidor de 
Internet, surge a necessidade de contratar trabalhadores que se encarreguem das visitas 
adicionais. São necessários servidores muito mais potentes do que os utilizados em dias normais, 
o que encarece muito o processo. Portanto, o varejo online não tem tanta flexibilidade quanto as 
lojas do mundo físico, e é essa a razão pela qual ele se vê diante de dificuldades muito maiores 
durante a temporada de compras do Natal. Há quatro ou cinco anos, o cibervarejo não tinha 
condições de atender o consumidor no período natalino. De lá para cá, as coisas melhoraram.” 
 
Vitrines de Natal em setembro 
 
O clima tem desempenhado papel de destaque no surgimento da temporada natalina prolongada. 
Richard D. Hastings, analista sênior do segmento de varejo da Bernard Sands, de Nova York, diz 
que a temporada de varejo natalina é hoje mais prolongada do que muita gente imagina. “As 
festas estão passando por mudanças drásticas diante de todo o mundo. O Dia das Bruxas é o 
portão de acesso à temporada de festas de fim de ano.” Há varejistas que distribuem seus 
catálogos de Natal já em outubro, e, segundo Hastings, cada vez mais lojistas montam suas 
vitrines de Natal pouco depois do Dia do Trabalho (que nos EUA é comemorado na primeira 
segunda-feira de setembro). 
 
Como foi que isso aconteceu? Hastings suspeita que a incidência de temperaturas mais altas 
durante o outono, nos últimos anos, seja uma das causas principais da mudança. “A alteração 
climática foi tão significativa que a entrada do outono mal é percebida”, explica. “O varejo se viu 
obrigado a recorrer a técnicas de exposição de contrastes bastante fortes para influir na mudança 
de humor do consumidor. O verão parece agora se prolongar indefinidamente. Se não houver uma 
transição clara [do verão para o outono], como tínhamos há 40 anos, a vontade de comprar do 
consumidor não se manifestará a tempo, e essa é a razão pela qual o varejo tem de dar um 
empurrão na temporada de Natal. Com as vitrines enfeitadas, esse humor começa a mudar. É 
como se os lojistas dissessem: ‘Ainda está quente, mas já é hora de começar a se preparar para o 
Natal.’” 
 
Apesar da diversidade de opiniões no tocante à eficácia de uma temporada mais prolongada sobre 
os resultados, Hoch diz que o Natal antecipado chegou para ficar. “Não creio que as coisas voltem 
a ser como antes. Comparar as vendas do ano corrente com as do ano anterior é um exercício de 
profecia cujo cumprimento é determinado por seu próprio enunciado. É esse o motor que 
impulsiona o Natal antecipado.” 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 15 dez. 2005.  


