
Natal de vendas aquecidas 
Paula Ganem 
 
O fim de ano costuma trazer boas vendas para empresas de todos os portes. Em 2008, apesar 
da crise financeira internacional, não vai ser diferente. Esse é um dos principais indicativos da 
pesquisa trimestral de intenção de compra no varejo realizada pelo Programa de Administração 
de Varejo da Fundação Instituto de Administração (Provar/FIA) e a Felisoni Consultores 
Associados. Segundo o estudo, o número de pessoas que afirmaram não pretender comprar 
entre outubro e dezembro caiu de 38,8% em 2007 para 26,2% no mesmo período de 2008. 
Em linhas gerais, a queda é interpretada como consumidores mais otimistas. 
 
"Teremos um fim de ano parecido com o de 2007, talvez um pouco pior em função de notícias 
de última hora", afirma o professor Cláudio Felisoni de Ângelo, idealizador e presidente do 
conselho do Provar. "Comparando-se o último Natal com o que vem por aí, esperamos um 
aumento das vendas de entre 9% e 10%", acrescenta o presidente da Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. Segundo ele, a previsão deve-se não apenas 
aos bilhões de reais injetados na economia com o pagamento do 13º salário como também à 
entrada em operação de mais de 3,5 mil novas lojas em shoppings recém-inaugurados ou em 
estabelecimentos que foram ampliados. 
 
Existe uma espécie de consenso, no entanto, de que as turbulências externas só poderão ser 
sentidas realmente por aqui a partir do ano que vem, levando a uma necessidade de ajustes 
internos. "Apesar do ambiente internacional complexo, o impacto demora a chegar ao 
consumidor comum", afirma Felisoni, ao considerar que a economia brasileira está aparelhada 
e tem condições de postergar esse efeito. 
 
O professor lembra que o aumento das taxas de juros de 46,6% (em agosto de 2007) para 
52,1% (em agosto de 2008) foi atenuado pelo prazo médio de pagamento, que passou de 414 
dias para 473 dias. Como as taxas sempre foram altas, elas também não são tão sentidas 
pelos consumidores. Mas com a entrada em 2009 a expectativa é de que os juros subam ainda 
mais e os prazos de pagamentos sejam reduzidos. A seletividade para conferir crédito — que 
já começa a ocorrer — também deve ser mais rígida. 
 
OTIMISMO 
 
Altamiro Carvalho, assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomercio), explica por que o cenário brasileiro está provisoriamente descolado das 
incertezas externas. Porém, frisa que essa condição pode ser provisória. "Oitenta por cento da 
crise está restrita ao lado financeiro (especulativo), não ao real. Por isso, até dezembro não há 
expectativa de que nada comprometa as vendas", conta. Como não dá para saber em que 
dimensão o País será atingido no ano que vem, o mercado segue em compasso de espera. "Em 
momentos de retração, os manuais indicam a contenção no ímpeto de investimento e cautela, 
inclusive na área de publicidade", afirma Carvalho. 
 
Por enquanto, um setor favorecido pelas condições facilitadas de financiamento como o de 
automóveis apresenta números positivos. Tanto que, de janeiro a setembro de 2008, essa 
indústria registrou crescimento de 27% nas vendas em relação ao mesmo período do ano 
passado. Mas segundo informações da General Motors, por exemplo, só será possível medir se 
a seletividade do crédito interfere nas vendas a partir do fim de outubro. 
 
O comando do Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do País, demonstra estar 
alinhado com as perspectivas do mercado e apresenta postura otimista com relação ao último 
trimestre do ano, inclusive pela inauguração simultânea de 50 lojas em São Paulo, em 
setembro. 
 
"Mantivemos nossa previsão de crescimento das vendas totais em 30% em relação ao ano 
passado", conta Frederico Trajano, diretor de vendas e marketing do grupo. Mas a rede já se 
prepara para revisar os números projetados para 2009. "Acreditamos que os efeitos da crise 
chegarão à economia real brasileira no próximo ano", adianta. 
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