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Enquanto as mais conhecidas redes de varejo da América removem todas as barreiras para 
atrair os consumidores e reforçar suas desanimadoras vendas, seus clientes estão desertando 
para um concorrente improvável: os brechós locais.  
 
Numa primeira análise, esse cenário mostra que os brechós estão vivendo um período de 
prosperidade. No entanto, as mesmas aflições econômicas que fazem os compradores 
buscarem soluções alternativas, também têm levado à redução das doações, de forma que 
muitos brechós estão com baixos estoques.  
 
O Exército da Salvação, que opera 1.300 brechós nos Estados Unidos, informou que a 
economia difícil fez os consumidores manterem suas roupas velhas por mais tempo e usarem 
websites, como o eBay e o Craiglist, para ganhar dinheiro com itens descartados, suprimindo o 
fluxo habitual de donativos.  
 
Os números fornecidos pelo Exército da Salvação mostram que as vendas subiram de 5% a 
15% nas lojas espalhadas pelo país nos últimos meses, comparado com igual período do ano 
passado, mas as doações registram baixa de 10% a 25%.  
 
A Goodwill Industries International, que opera 2.200 brechós, informou que no primeiro 
semestre de 2008, as vendas nos brechós abertos há pelo menos um ano, índice conhecido 
como vendas na mesma loja, cresceram mais de 6%. As vendas na mesma loja em Nova York 
e New Jersey registraram alta de 5%, enquanto as doações caíram de 5% a 10%.  
Jerry Balara, supervisor-geral do centro de reabilitação de adultos do Exército da Salvação em 
Wilkes-Barre, Pensilvânia, onde as vendas acumularam alta de 12% este ano, afirmou que 
alguns consumidores disseram a ele que no momento estão sem condições de comprar no 
Wal-Mart ou na Kmart ou nas lojas de descontos.  
 
Muitos brechós, entretanto, podem em breve necessitar de novas doações. "A esse ritmo, 
nosso estoque provavelmente vai acabar antes do Natal", disse James Brickson, administrador 
de serviço e pastor do centro de reabilitação do Exército da Salvação em Albert Lea, 
Minnesota, onde as vendas este ano subiram 6% e o número de usuários pela primeira vez 
dos serviços sociais do Exército da Salvação cresceram 12%. Os donativos, por outro lado, 
caíram 50% em relação a igual período do ano passado.  
 
George Hood, secretário nacional de desenvolvimento e relações comunitárias do Exército da 
Salvação, disse que a economia frágil está "forçando as pessoas a reavaliar" o que estão 
dispostas a doar. "As mulheres jovens estão olhando dentro de seus armários e dizendo: sabe, 
eu vou vestir isso por mais tempo em vez de fazer doação".  
 
Isso quer dizer que o Exército da Salvação está competindo com outros grupos pela reduzida 
quantidade de roupas de qualidade descartadas. "Estamos todos como que disputando a 
mesma camisa e a mesma calça", disse Timothy Best, administrador do centro de reabilitação 
de adultos do Exército da Salvação em South Bend, Indianápolis, onde as vendas este ano 
acumularam alta de 12% e os donativos diminuíram de 8% a 15%.  
 
Para piorar a situação, os preços da gasolina aumentaram muito os custos operacionais das 
lojas. Alguns brechós tiveram de reduzir as viagens para coletar as doações de roupas. 
"Mesmo se eles tivessem 20 sacolas", disse Balara, que supervisiona sete brechós na 
Pensilvânia, "não temos condições de nos deslocar para pegá-las nesse momento."  
 
David Wilson, administrador dos centros de reabilitação de adultos do Exército da Salvação em 
Manhattan e Queens, disse que antes os caminhões passavam pelas casas dos doadores para 
coletar três ou quatro sacolas de roupas. Mas nesses dias "só vale a pena visitar uma casa se 
for para coletar mais de 10 sacolas de roupas". Ele também teve de aumentar a comissão para 
a entrega de móveis nas casas dos clientes em US$ 10, para US$ 50 em Manhattan e US$ 60 
em Queens.  



 
Aldo Accinelli, administrador de negócios do centro de reabilitação de adultos Anaheim, em 
Orange County, Califórnia, disse que as vendas nos 12 brechós que supervisiona cresceram 
10%, mas as despesas acumulam alta de 20%. "Só o preço do diesel dobrou em um ano", ele 
disse. Nos últimos dois anos, o diesel custou a Accinelli perto de US$ 14 mil por mês para 
operar sua frota de 22 caminhões. Agora custa de US$ 28 mil a US$ 30 mil.  
 
Campanha solidária  
 
Em resposta à redução de donativos e à crescente necessidade por serviços sociais, o Exército 
da Salvação está conduzindo o tipo de campanha nacional de publicidade e marketing 
habitualmente ordenada pelas lojas de departamento e lojas especializadas.  
 
Os altos membros do Exército da Salvação acreditam que se mais americanos forem 
lembrados de que os recursos gerados pelos brechós são canalizados para os programas de 
reabilitação de adultos viciados em álcool ou drogas, haverá mais chances deles fazerem 
doações. A campanha terá panfletos, cartazes, novos logotipos nos caminhões e inclusive 
anúncios pelo rádio e a televisão. O Exército da Salvação informou que o cliente típico de 
brechós é, tradicionalmente, da classe alta ou da classe média, que buscam nos brechós 
roupas de grife a preços baixos.  
 
Mas as operadoras de brechós informam que o público está mudando. As pessoas que antes 
procuravam diariamente, ou várias vezes por semana, "tesouros clássicos", estão fazendo 
menos viagens. Para alguns, fazer compras nos brechós não é mais um hobby, é uma 
necessidade. Então há aqueles que pararam completamente de comprar ou estão comprando 
só quando há promoções, por isso, determinadas lojas experimentam queda nas vendas.  
 
Brickson, de Minnesota, disse que uma antiga doadora recentemente apareceu na loja em 
lágrimas. "Ela fez tantas doações para o Exército da Salvação ao longo dos anos. E nunca 
pensou que um dia seria beneficiária dos serviços."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 set. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C6. 


