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Mesmo lojas que não trabalham com artigos carnavalescos aumentam o faturamento 
 
A três dias do sábado de carnaval, uma parcela significante do varejo, tanto nas ruas como 
nos shoppings, ainda pode se beneficiar da maior festa popular brasileira para melhorar as 
vendas neste período, já que o mês em que é realizada a folia é considerado um dos mais 
fracos para o comércio. De acordo com alguns consultores, mesmo que o negócio não tenha 
relação direta com a festa, é possível criar estratégias para inserir a loja no contexto da folia. 
 
A revitalização do carnaval de rua carioca tem sido um estímulo para o comércio, que espera 
faturar em fevereiro quase 7% a mais do que em igual período de 2006. Segundo pesquisa da 
Fecomércio-RJ divulgada este mês e feita com 66 empresários da Sociedade dos Amigos das 
Adjacências da Rua da Alfândega (Saara), na média, 43,7% das vendas efetuadas em 
fevereiro serão de produtos ligados ao carnaval. Todos os entrevistados no maior centro de 
comércio popular de rua do Rio vendem produtos carnavalescos ou são especializados nesses 
artigos e o carnaval deve ajudar a vender mais neste ano houve crescimento de 1,5 ponto 
percentual nesse índice, em relação a 2006. 
 
Segundo os entrevistados, o público-alvo desse comércio popular ainda é o folião, já que o 
consumidor direto representa 86,4% dos compradores. De qualquer forma, empresas ou 
organizadores de eventos (39,4%), agremiações ou blocos (36,4%), costureiras e artesãos 
(34,8%) também são fortes consumidores das lojas da Saara. 
 
KITS. Professor de varejo e marketing da Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ), Mauro 
Pacanowski diz que o ideal para os estabelecimentos fora do cenário do carnaval é criar kits 
específicos. Uma farmácia, por exemplo, pode destacar uma parte da loja com produtos que 
normalmente são consumidos neste período. Já uma casa de sucos pode elaborar um lanche 
que tenha maior apelo para quem precisa repor as energias depois de brincar o carnaval, 
sugere o consultor. 
 
"O lojista que não tem produtos inseridos diretamente no carnaval, no entanto, não deve 
decorar o estabelecimento como um todo, porque esse tipo de estratégia pode poluir o 
ambiente e prejudicar a saída de outros produtos", alerta. 
 
Na Lapa, no Rio de Janeiro, o restaurante Salsa & Cebolinha há três anos aproveita o período 
para se destacar da concorrência acirrada e também fidelizar a clientela. Ontem, foi realizada a 
terceira edição do seu baile de máscaras e, no sábado de carnaval, um bloco criado pela 
proprietária Conceição Lapa Corujo, em 2004, se apresenta em frente ao estabelecimento. 
"Com essa estratégia, consigo aumentar as vendas em 15% nos dias em que faço algum 
evento focado para o carnaval", avalia Conceição, que está à frente do Salsa & Cebolinha há 
22 anos. Especializada em moda pré-adolescente, a bit bet aproveita a ocasião, desde a sua 
inauguração em 1977, para alavancar as vendas. Proprietária da rede, Ilana Salama diz que 
muda um pouco o foco do público para conseguir vender fantasias. 
 
"Preciso direcionar as vendas para o público de zero a 16 anos, que é quem compra as 
fantasias, já que os nossos produtos são destinados a pessoas de 8 a 18 anos", explica, 
lembrando que a pequena sereia e a vedete do famoso cabaret francês Moulin Rouge até o 
momento são as fantasias mais vendidas.  
 
Ilana acrescenta que, para loja do Shopping Tijuca, também no Rio, foram encomendadas 750 
peças e que a expectativa por causa da população que está cada vez mais voltando a brincar 
no carnaval de rua e nos bailes é de que haja um crescimento nas vendas deste ano de 15% 
em relação a 2006. "Tivemos o nosso baile de pré-carnaval, que também ajuda na divulgação 
da marca. Com isso tudo, conseguimos melhorar as vendas em fevereiro, que não costuma ser 
um período bom para o comércio", complementa. 
 
 



Na opinião de Antônio Galvão, diretor da Automacom Consultoria de Operações de Varejo, as 
lojas de vestuário e calçados que não têm como acrescentar fantasias ao mix de produto 
podem destacar alguns artigos normalmente usados no carnaval. "Mas é fundamental que uma 
parte da vitrine esteja caracteriza com itens que possam ser usados no carnaval. De forma 
direta ou indireta, quase todos os segmentos podem lucrar de alguma forma com a festa", 
defende. 
 
SÃO PAULO. Em São Paulo, o assessor da presidência da União dos Lojistas da 25 de Março e 
Adjacências (Univinco), Gilber Santana de Farias, diz que o comerciante daquela região 
aproveita para conciliar o período de volta às aulas com o do carnaval e, com isso, incrementar 
as vendas em fevereiro. "Geralmente, nesta época, parte considerável dos lojistas consegue 
aumentar o volume de vendas em até 20%", resume. 
 
Enquanto cidades como Rio e São Paulo faturam com a folia, o comércio da capital mineira 
sofre nesta época do ano. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), no carnaval o varejo local chega a ter um prejuízo de R$ 41 milhões diário com as 
lojas fechadas.  
 
"Mesmo para as lojas que funcionam no período de folia o prejuízo é significante porque a 
cidade não tem uma cultura carnavalesca e a maior parte da população viaja, deixando o 
comércio à míngua. Estamos estudando com a prefeitura alguns projetos para melhorar a 
situação do comércio no período carnavalesco", explica Fernando Sasso, gerente de divisão de 
pesquisa da CDL/BH. 
 
Shoppings de áreas turísticas saem ganhando 
 
De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), nas cidades turísticas 
e regiões litorâneas, os centros comerciais se beneficiam nesta época por causa do conforto e 
da segurança que é oferecido ao consumidor. "Já nos shoppings localizados em cidades onde o 
carnaval não tem destaque, o lojista precisa trabalhar com promoções para atrair o 
consumidor que vai ficar na cidade. Mas, independente do município, eventos relacionados ao 
evento podem ser estratégia eficaz", aponta Luís Augusto Ildefonso da Silva, diretor de 
Relações com o Mercado da Alshop. 
 
Na capital paulista, pelo quarto ano seguido, o Shopping D realiza uma exposição com algumas 
fantasias que serão apresentadas no seu mall.  
 
Ao percorrer os corredores do shopping, o público pode conferir de perto a beleza e 
criatividade das produções dos carnavalescos de 14 das mais tradicionais escolas de samba de 
São Paulo. "Já é uma tradição nossa realizarmos eventos voltados para o carnaval como 
exposições e bailes infantis. 
 
Em fevereiro, o poder de compra é menor porque o consumidor ainda está pagando uma série 
de gastos extra do início do ano. Se o shopping não realizasse esse tipo de evento para 
aumentar o fluxo de pessoas, provavelmente o lojista sofreria mais ainda. Essa ação faz a 
diferença frente aos concorrentes", analisa Antônio Mascarenhas, superintendente do Shopping 
D. A gerente da Preço Center, Terezinha Elgui Severo, diz que esse tipo de ação estimula o 
consumidor a comprar principalmente artigos relacionados ao carnaval. "Sempre aproveitamos 
para colocar, no nosso mix, produtos relacionados a determinado evento. Por isso, é 
fundamental que o shopping realize ações como essa", destaca. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 14 fev. 2007. Jornal do lojista, p. B9. 


