
Inverno aquece vendas das lojas desde cedo 
Paulo Sérgio Pires 
 
Ao identificar a demanda do consumidor por roupas de frio antes de o inverno chegar, as 
varejistas têm visto os seus negócios aquecidos pelos artigos de inverno, tanto as roupas 
quanto os cobertores, e as empresas esperam um incremento de até 20% nas vendas desse 
ano. Além disso, o fato de o Dia das Mães ter acontecido em uma época de frio já fez a 
Camisaria Colombo mudar suas vitrines desde o início de maio para a moda outono-inverno, 
iniciativa que antes era feita apenas para o Dia dos Namorados. 
 
Em alguns casos, entretanto, a demanda é tão grande que a empresa já reconhece que não 
será possível atender à demanda. Este é o caso da Lupo, uma das líderes no País em produção 
e venda de roupas íntimas. A empresa já teve um crescimento de 40% em suas vendas de 
janeiro a abril, em comparação ao mesmo período do ano passado, e sua produção já não 
consegue atender a todo o interesse dos consumidores. Ela tem 140 lojas próprias em todo o 
Brasil e fornece a terceiros. 
 
Além do clima frio em abril, o diretor comercial da Lupo, Valquírio Cabral Júnior, citou como 
razão do bom desempenho o expressivo resultado do varejo em geral. "É um absurdo o que 
está acontecendo: nem no Plano Cruzado verificamos tantas vendas", comemorou ele. 
"Crescemos apenas 19% porque não tínhamos produção, mesmo trabalhando 24 horas por 
dia." Segundo o executivo, o orçamento da Lupo previa 8% de crescimento no número de 
peças entre janeiro e abril, e chegou a 19%. 
 
A Lupo faturou, no ano passado, R$ 350 milhões, dos quais 20% foram gerados nas suas 
lojas. A empresa tem pedidos para o inverno, mas sua expectativa é de que ele se estenda até 
agosto porque não está conseguindo atender nem 60% dos pedidos. "Para responder à forte 
demanda temos investimentos previstos de R$ 30 milhões na produção, que por sua vez deve 
aumentar sua capacidade produtiva em 10% e ainda assim ela será insuficiente para 
responder à atual demanda", afirma Cabral Júnior. 
 
Cobertores 
Quem também espera uma maior demanda para este inverno é o Magazine Luiza que, no 
segmento de edredons e cobertores, espera ter um crescimento de acima de 20% nas vendas, 
comparativamente ao ano passado. "Já estamos vendendo bem mais edredons agora e depois 
virão os cobertores. Esfriando ou não o tempo, o cliente sempre aposta no frio, porque fica na 
memória que pode esfriar", disse Mara Silveira Fernandes, gerente de Compras do Núcleo 
Cama, Mesa e Banho do Magazine Luiza. 
 
O Magazine Luiza já começou as negociações em dezembro do ano passado e as entregas dos 
produtos se iniciaram em fevereiro, para serem diluídas até julho. A razão das compras tem 
um bom argumento: os consumidores sabem que pode não haver um longo inverno, mas 
mesmo assim não querem passar frio, ainda que seja por um ou dois dias. No caso de 
cobertores e edredons, muitos também os compram em razão das novas estampas e cores, 
além de serem bem mais duráveis que as peças de vestuário. 
 
A gerente de Compras do Magazine Luiza disse ainda que é importante programar os estoques 
para que o armazenamento de cobertores não atrapalhe outros produtos da loja. "O estoque 
para edredons e cobertores no depósito é complexo porque toma muito espaço. Por isso, é 
feito neste local uma espécie de ciclo", diz. 
 
Segundo ela, a sua planilha de logística é complicada e cruza os conceitos de volume, estoque 
e risco, que são analisados loja a loja até alcançar um somatório para que seja feita a aposta 
de compras nos fornecedores. A Magazine Luiza está sediada em Franca (SP) e possui cerca de 
350 lojas. Para este ano a previsão de faturamento é de R$ 2 bilhões. 
 
Vitrine 
 



Para as lojas de roupas a preocupação maior fica com relação à vitrine. Tanto que a Camisaria 
Colombo antecipou a mudança da moda exposta para o início de maio, quando antes era feita 
apenas em junho. 
 
O principal estímulo foi o fato de o Dia das Mães ter sido frio. Além disso, para o Dia dos 
Namorados está prevista a vinda de uma das ondas de frio do inverno, que aquecerá as 
vendas. 
 
"Além disso, temos uma forma eficiente e rápida de estocagem. Quando no sistema consta 
que determinada loja está com uma peça a menos, de um produto, o abastecimento entra em 
ação e logo esse número é revertido", ressaltou Álvaro Jabour Maluf, diretor da Camisaria 
Colombo. "Nossos centros de distribuição têm capacidade de armazenar 1 milhão de peças e 
de expedir 100 mil peças por dia", afirmou. 
 
Segundo ele, a rede cresce cerca de 15% ao ano e pretende abrir de 40 a 50 lojas em 2008. A 
Colombo tem 130 pontos-de-venda e mais de 1,5 mil funcionários. 
 
Por sua vez Carlos Miele, diretor-geral da rede de lojas de roupas M.Officer, observa que o 
comportamento do consumidor para o inverno tem mudado nos últimos anos, que já aprendeu 
a comprar com antecedência. 
 
"O cliente percebeu que é sempre interessante antecipar a compra de inverno porque muitas 
vezes a loja não vai ter mais o produto quando o frio mais consistente chegar. Isso é 
maturidade, aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil", comentou Miele. 
A marca é comercializada ao público jovem por meio de 80 lojas próprias e 50 franquias. 
Segundo Miele, este ano devem ser montadas mais 40 lojas no País. 
 
O empresário é também proprietário de uma grife de alta-costura, com seu nome, e tem lojas 
em Nova York e em Paris, além de unidades no bairro dos Jardins e no Shopping Cidade 
Jardim, em São Paulo. Nesta semana, a rede abre mais uma filial, desta vez em Miami. 
 
Estação fria 
O próximo inverno não será rigoroso, mas terá algumas ondas de frio alternadas com períodos 
de temperaturas mais amenas, revelou a meteorologista Olívia Nunes, da Somar Metereologia. 
O inverno nos últimos 10 anos tem-se mostrado uma estação imprecisa, e a antecipação de 
compras não significaria a formação de grandes estoques de produtos. 
 
 
Leia mais: 
 
Formação de estoques é decisão difícil 
 
A formação de estoques de peças para o frio sempre é uma decisão difícil, especialmente no 
Brasil, onde não há um legítimo inverno -e, nos últimos anos, nem ao menos há ocorrência de 
baixas temperaturas por muitos dias seguidos. 
 
O setor varejista de vestuário costuma fazer efetivamente estoques maiores na coleção 
primavera-verão, quando a venda de produtos é superior, em quantidade, à do inverno. O 
Brasil, a rigor, tem apenas seis estados que podem ter um inverno característico, e entre eles 
estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No 
resto do País, o inverno é apenas um período mais chuvoso. 
 
No entender do presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário (Sindivestuário), Ronald 
Moris Masijah, as peças para o frio são inevitavelmente mais caras que as de verão por causa 
das matérias-primas diferenciadas e de maior valor. 
Uma peça de lã sempre vai ter custo maior do que o daquelas feitas em material sintético, 
como viscose ou poliéster. Além de tudo, as peças para o frio são bem mais duráveis e muitas 
chegam a ser usadas por 10 ou 15 anos, desobrigando o consumidor de ir às lojas. Por conta 
disso, a meia-estação é um período em que sempre se observa um maior número de compras. 



 
Fonte: DCI, São Paulo,  4   jun. 2008. Comércio, p. B12. 


