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Loja prevê Dia das Mães com mais importado
Enquanto no Carrefour os produtos do setor de
bazar serão os de maiores vendas, no segmento de
óptica e fotos a aposta está nos óculos de grife

SÃO PAULO

Os varejistas estão otimistas com
as vendas de produtos importa-
dos de alto valor agregado para o
Dia das Mães, em razão do câm-
bio mais favorável e da grande
oferta de itens disponíveis. Redes
como o supermercadista Carre-
four, líder no setor no Brasil, pre-
vêem em algumas categorias de
itens importados da China, como
a de bazar, alta de até 50% nas
vendas, em relação a 2007, sendo
que para a empresa os produtos
importados representarão 35%
dasvendasnoDiadasMães.

Alojadeartigosparafotoseóp-
tica Fotóptica, a maior em seu
segmento no País, também está
otimista, com expectativa de au-
mento de vendas de 35% em
comparação com a mesma data
no ano passado. }á o setor de ves-
tuário aguarda o fim da greve dos
auditores fiscais no Porto de San-
tos, que paralisaram o trabalho
por aumento de salários, e pela
vinda dos dias frios, que ajuda-
riam a aumentar a demanda.
Mesmo assimasprevisõespara as
roupas importadas são positivas,
comincrementode 12%.

Para estimular as vendas no
Dia das Mães, a Fotóptica fez um
investimento para a quinzena de
R$ l milhão, voltado principal-
mente à campanha de comuni-
cação e gerenciamento de esto-
que. Aproveitando a ocasião, está
introduzindo em seus 68 pon-

EXPECTATIVA

«Entre importados e
nacionais teremos
crescimento médio de
20% nas vendas, no
comparativo a igual
período de 2007»
ROBERTO BRITTO

DIRETOR DO CARREFOUR

«A introdução de
produtos, o
abastecimento mais
contínuo e a reposição
rápida facilitarão nosso
trabalho»
FERNANDOJANIKIAN

PRESIDENTEDAFOTÓPTICA

tos-de-venda, em maio, 29 grifes
internacionais como Diesel, Dol-
ce & Gabbana e Calvin Klein. Os
óculos têm preços entre R$ 150 e
R$ 1,2 miLAprevisão do aumento
de vendas é de 35% em relação às
do ano passado.

Segundo o presidente da em-
presa, Fernando Janikian, a res-
postaneste começo de ano já está
sendo muito positiva após veicu-
lação de uma campanha publici-
tária e uma promoção de preços
paraóculos.AmarcaFotópticafoi

adquirida no Brasil em 2007 pela
holandesa Hal Investments B.V,
segundamaiorempresadevarejo
óptico do mundo (criada em
1873) e com faturamento anual
deemtomode2bilhõesdeeuros.

"A introdução de produtos
com muita variedade de modela-
genseoabastecimento mais con-
tínuo, compréviaanálisedevolu-
mes e comprometimento de re-
posição rápida dos modelos de
maior giro, além de novos acor-
dos com grandes representantes,
facilitarão nosso trabalho", disse
Janikian.

Eletrônicos
Na área de eletrônicos, as máqui-
nas digitais devem se tornar um
dospresentesmaiscobiçadospe-
las mães. Uma das que devem sair
bastante é a câmara Kodak
cor-de-rosa. A Fotóptica procura
agregar serviços aos seus produ-
tos, e nesta linha, qualquer que
seja a câmara, os clientes da rede
têm direito a promoções como
aquela em que recebem gratuita-
mente entre 100e300 impressões
de imagens em papel fotográfico.
A ação fideliza o cliente porque,
além de reduzir custo, ele tem a
vantagem de fazertudo em um só
lugar.

O Carrefour, que prevê crescer
cerca de 50% na venda de impor-
tados em algumas categorias, re-
força as campanhas de vendas
em tomo de três modelos de mi-
croondas da marca própria Car-
refour, importados. Arede espera
acabar comoestoquedeporcela-
nas, copos e taças, além de con-
junto de panelas inox e aço-car-
bono, móveis para interiores, ar-

tigos de decoração para casa (ve-
las decorativas, porta-retratos).
"De maneira geral, entre impor-
tados e nacionais, vamos ter cres-
cimento médio de 20% nas ven-
das, no comparativo a igual pe-
ríodo de 2007", prevê Roberto
Britto, diretor de Merca-
doriasNãoAlimentardo
Carrefour.

Vestuário
As lojas de departamen-
tos com foco no vestuá-
rio também estão aten-
tas aos importados,
mesmo sofrendo com a
grevedos auditores fiscaisno Por-
to de Santos. A duas semanas do
Dia das Mães, a expectativa é
grande para que sejam liberados
os contêineres parados no cais. O
fato positivo é que boa parte das
mercadorias para este evento já
havia chegado às lojas no final de
fevereiroeemmarço.

Segundo Syrvio Mandei, con-
sultor de lojas de departamentos
e presidente da Associação Brasi-
leira de Varejo Têxtil, "aexpectati-
va além da chegada dos produtos
é que também os dias frios apare-
çam para garantir um bom volu-
me de vendas". As peças maispre-
sentes nos cabides, segundo ele,
serão as de malharia emlãacrflica
e jaquetas de náilon. Os sintéticos
virão da China, as roupas de algo-
dão, de Bangladesh e do Vietnã.
Das Filipinas, estão previstas ca-
misas de algodão e malhas finas.
Podem chegar ainda casacos de
tecidoacrflicooupelesintética.

Para Mandei, as peças de tricô
inspiradas no cashmere serão mais
procuradas nos mercados do Nor-

deste, enquanto peças em algodão
serão negociadas emmaiornúme-
ro com lojas do Sul e Sudeste. "To-
dos estão com esperança de boas
vendas e se houver uma onda de
frio,aestimativaédeademandafi-
cardelO%al2%maiorqueadessa

data no ano passado"
disse. Naquela oportuni-
dade, o Dia das Mães foi
quente e as vendas, ra-
zoavelmente boas, mas
não deram força ao tí-
quete médio do comér-
cio, que sempre aumenta

Roberto Britto com as roupas de frio. O
dólar baixo, que agrada

outros setores, não foi suficiente
para aquecer as vendas, pois a alí-
quota de importação subiu de 20%
para35% emsetembro de2007.

Empório
A procura no atacado de alguns
produtos alimentícios importa-
dos no Dia das Mães está 20%
maior, especialmente nos tem-
peros finos, bacalhau, frutas se-
cas, vinhos e azeites. "Ao contrá-
rio do Diados Pais, em que se nor-
malmente se almoça em casa, no
Dia das Mães é habitual levar a
homenageada para comer fora",
contou Maria Cristina Chiappet-
ta, gerentedo Empório Chiappet-
ta, tradicional importador e ata-
cadista, com lojas no Mercado
Municipal de São Paulo e no
ShoppingEldorado.

PAULO SÉRGIO PIRES

Carro importado
deve tervendas
até 5% maiores

Os carros importados não en-

cabeçam a lista daqueles pro-
dutos mais presenteados no

Dia das Mães, mas há sempre

um marido ou filho que apro-

veita a data para tirar do bolso,

por exemplo, R$ 299 mil e
comprar um BMW X5 ou R$

380 mil, para um utilitário do
tipo Porsche Cayenne.

A venda de veículos de luxo
nesse período tem uma eleva-

ção pequena em relação à do

mês anterior, mesmo assim

chama a atenção das lojas de
revendas de veículos. "Neste

ano esperamos entre 3% e 5%

no aumento de vendas neste
dia especial", contabilizou Ma-

riana Vieira, gerente comercial

da Eurobike, grupo de reven-
das de carros importados das

marcas BMW, Land Rover,

Porsche e Volvo.
No ano passado, segundo a

executiva, a empresa contabi-

lizou nesse dia, um aumento
de vendas de 2%. Para Maria-

na, houve uma mudança no

comportamento das consumi-
doras nos últimos dois anos e

essas mães modernas, em ge-
ral na faixa dos 30 aos 55 anos,

não pensam apenas na beleza

do carro, exigindo também tec-
nologia, estabilidade e potên-

cia. "Muitas dessas mulheres

não esperam a boa vontade
dos filhos e maridos e elas

mesmas se presenteiam", re-

latou Mariana.
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