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O período das festas de São João, considerado pelo mercado nordestino a segunda melhor 
data para o varejo, depois do Natal, é esperado com entusiasmo pelos empresários, que 
esperam incremento de até 30% nas vendas, como na cidade de Campina Grande (PA), um 
dos principais pólos desses festejos. Na Bahia, a Secretaria Estadual de Turismo estimou que 
no ano passado a festa tenha movimentado em torno de R$ 500 milhões, e a previsão é de os 
resultados desta edição cresçam a acima do dobro. 
 
As Festas Juninas no Nordeste dão fôlego à economia local, principalmente em regiões como 
Pará, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Outro local onde a festa também 
fomenta as vendas, principalmente à baixa renda, é Caruaru (PE), onde são esperadas 500 mil 
pessoas durante o mês de junho.  
 
"Esperamos um aumento das vendas em torno de 8%", diz o presidente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Recife, Silvio Vasconcelos, que é também diretor da rede de Lojas de 
calçados Esposente, com 48 lojas no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do 
Norte. Para ele, com a expansão da atividade econômica, há uma grande movimentação nas 
cidades nordestinas, que, no caso de Pernambuco, teve "um crescimento econômico de 13,6% 
em 2007, quando o Brasil teve apenas 5,8%", ressalta.  
 
O executivo confirma que as classes C e D estão passando por uma transformação, com 
aumento de consumo. Ele acredita que o comércio varejista no Nordeste é muito sazonal e se 
no Dia das Mães houve grande procura por eletrodomésticos, neste mês a tendência é de que 
haja um maior interesse por roupas, calçados, e alimentos e bebidas. 
 
Renda menor 
 
Com um comércio mais voltado às classes média e média baixa, o proprietário dos 
supermercados Rede Compras, de Campina Grande (PA), Vanberto Farias, acredita que o 
faturamento crescerá 5%, em comparação ao do mesmo período de 2007. Ele explica que a 
sua empresa, que engloba quatro lojas na cidade, tem um tíquete médio de R$ 56.  
 
Segundo o empresário, é possível dizer que desde o começo do mês já se constata um maior 
afluxo de pessoas das classes de menor poder aquisitivo nas suas lojas, justamente aquele 
que é o mais participativo nas Festas Juninas. Esses consumidores também costumam 
comprar roupas para ir a essas festas de época. "As chuvas recentes foram boas porque o 
comércio se aquece um pouco. Estamos vendendo mais produtos típicos da época, como milho 
verde, canjiquinha e paçoca", conta Farias. Nas bebidas o acréscimo tem sido de 20% a 30%, 
especialmente nas cervejas e nas bebidas alcoólicas. 
 
Ainda em Campina Grande, a previsão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
é de que a movimentação de negócios na cidade durante os 30 dias de junho gire em torno de 
R$ 1 milhão. "A expectativa da secretaria é que haja um aumento de negócios em torno de 
30% em relação ao ano passado." Para a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campina Grande, 
a estimativa é de que as vendas aumentem em torno de 20% no comércio tradicional, disse a 
assessora da Federação das Indústrias da Paraíba, Syusk Santos.  
 
 
De acordo com ela, nos 45 mil metros quadrados do Parque do Povo, onde se apresentam as 
grandes atrações, haverá 163 barracas, pavilhões e quiosques que, somados, devem gerar 
200 empregos formais e 300 informais. Cerca de 100 mil pessoas diariamente, de quinta a 
domingo, assistem às atrações. Além do parque, as festas de São João são realizadas nos 
bairros, com apresentações de quadrilhas.  
 
Turismo 
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Além da forte demanda por itens regionais no varejo, outro setor que é bastante beneficiado 
com os festejos juninos no Norte e no Nordeste é o de turismo, que já está com sua 
capacidade lotada em Campina Grande. Os 80 hotéis e pousadas não deram conta de atender 
os 20 mil turistas do Brasil e do exterior que chegaram para a festa no ano passado. A 
demanda foi atendida pelas casas particulares, que são usadas como hospedagem alternativa.  
 
Em Caruaru, em relação ao desempenho da economia da cidade este ano, durante as Festas 
Juninas, cerca de 54% das 336 empresas consultadas esperam um faturamento maior do que 
o do ano passado, contra pouco menos de 29% que acreditam em vendas iguais e 
aproximadamente 17% que admitem queda. Os números são da Fecomércio-PE. 
 
Entre os que previram aumento de faturamento, cerca de 80% acreditam que a principal 
contribuição deverá vir da demanda turística. Isso mostra a forte influência do turismo para a 
economia da cidade durante o ciclo junino. 
 
Grande redes 
 
Para grandes redes de supermercados, como a Wal-Mart — por meio de sua bandeira 
Bompreço no Nordeste— e a Carrefour, as ações para as Festas Juninas foram uma estratégia 
acertada. O Carrefour, por exemplo, espera que os produtos típicos vendam 15% mais em 
relação a igual período de 2007, levando em conta o perfil e os costumes de cada região. As 
comidas típicas em geral também ganham espaço nas gôndolas da rede, com diversas marcas. 
No mix de bebidas, os vinhos de garrafão, os quentões e as aguardentes estão entre os itens 
mais procurados para a data.  
 
Nas lojas Bompreço e Hiper Bompreço, a previsão no Nordeste é elevar as vendas dos itens 
típicos juninos em até 18%, em relação ao mesmo período do ano passado. São cerca de 100 
os produtos de época, a maior parte deles, alimentos. O milho, por exemplo, tem crescimento 
previsto nas vendas de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. A venda de 
massa para canjica deve crescer dez vezes em relação à média de vendas dos outros meses 
do ano. Já os temperos para comidas típicas devem ter a venda triplicada na mesma 
comparação.  
 
Nos setores de não-alimentos, como o de vestuário, a expectativa de crescimento é de 13% a 
20% em relação ao período de Festas Juninas do ano passado.  
 
 
Leia mais: 
 
Comércio de Recife abre aos domingos 
 
No mês de junho as lojas do centro de Recife (PE) vão estar abertas das 9h às 17h, por ser 
uma das épocas de mais representatividade para o comércio local. Além disso, por conta da 
demanda, os comerciantes decidiram abrir suas lojas nos domingos 08,15 e 22 de junho. A 
iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL-Recife), do Sindicato dos Lojistas 
do Comércio do Recife (Sindilojas) e também do Sindicato dos Comerciários. 
 
O motivo para abertura das lojas aos domingos são as comemorações dos santos católicos: 
Santo Antônio, São João e São Pedro. Vale lembrar ainda que o Dia dos Namorados, no último 
dia 12 de junho, também é considerado uma data determinante para o aumento das vendas 
em junho, logo a estratégia ganhou adesão rapidamente. Os ramos mais procurados com 
maior movimento no mercado no domingo têm sido vestuário e calçados. 
 
As entidades do comércio não têm, entretanto, estimativa de público, mas os comerciantes se 
mantêm otimistas com a possibilidade do grande fluxo de compradores melhorando a receita. 
"Por termos dois eventos importantes no mês, o São João e o Dia dos Namorados, estamos 
otimistas com o crescimento das vendas", comentou o presidente da CDL-Recife, Silvio 
Vasconcelos, em entrevista exclusiva ao DCI. 
 



 
 
 
 
                 

Fonte: DCI, São Paulo, 19 jun. 2008. Comércio, p. B12.  
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