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Passado o período de ansiedade do final do ano o varejo ainda parece incapaz de mensurar o 
impacto da crise financeira nos resultados das empresas. Se por um lado as vendas de final de 
ano decepcionaram, a tormenta prevista para janeiro não foi tão agressiva. Apoiados em 
extensas liquidações, até mesmo os lojistas que registraram quedas no primeiro mês do ano 
acreditam em um ritmo melhor após o Carnaval.  
 
O varejo de vestuário conseguiu manter as vendas aquecidas em janeiro em função das 
liquidações, afirma Sylvio Mandel, presidente da Associação Brasileira do Varejo Têxtil 
(Abeim), entidade que representa grandes redes do varejo como C&A, Renner, Riachuelo, 
Lojas Marisa, Grupo GEP (Cori e Luigi Bertolli) e Mango (MNG). "Estávamos programados para 
crescer 15% em 2008 e chegamos a uma alta de 8% nas vendas acima de 2007", diz o 
executivo. Segundo ele, apesar das expectativas pessimistas, as lojas de vestuário apostam 
para um ritmo de vendas aquecido para o inverno. Em janeiro o setor atingiu crescimento de 
5% nas vendas e para o primeiro trimestre, a Abeim prevê alta de 8%.  
 
"As encomendas de inverno, principalmente as importações, foram feitas antes da crise, por 
isso, o varejo está estocado e pronto para vender". Além do mais, explica ele, muitas 
empresas estão com um estoque residual da coleção do inverno do ano passado, que não 
conseguiu chegar as lojas a tempo devido a problemas de importação.  
 
Atacado  
 
Na Guelt, atacadista de roupas da região do Bom Retiro, bairro paulistano que concentra um 
dos maiores pólos de vestuário do País, as vendas cresceram 5% em janeiro. "Fizemos 
liquidações em dezembro e janeiro. Chegamos a ficar com estoques 15% maiores do que o 
normal para o período, mas agora conseguimos voltar ao nível de costume", afirma Fabio 
Schoel, diretor da atacadista. "Acho que depois do Carnaval o comércio deve esquentar", 
completa Schoel. O Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), que mede as vendas a prazo, registrou queda de 6% e o SCPC/Cheque 
(vendas à vista) queda de 5%, em janeiro de 2009, na comparação com mesmo período em 
2008. ACSP destacou em sua análise que a queda nas vendas de janeiro ocorrem em cima de 
uma base forte de comparação (2008), após vários anos de crescimento contínuo desde 2004.  
 
"Toda crise precisa ser enfrentada com otimismo e prudência", diz Alencar Burti, presidente da 
ACSP. "Os melhores conselheiros nessa hora são seus clientes e seus colaboradores, pois 
quem se antecipar aos fatos, ouvindo ambos, terá melhores condições de superar qualquer 
crise", afirma Burti. Em a inadimplência registrou alta em função da baixa recuperação de 
crédito.  
 
A Cybelar, varejista de eletroeletrônicos com 63 lojas no interior de São Paulo, teve um 
começo de ano difícil. "Janeiro não foi bom por conta de ajustes operacionais que tivemos que 
fazer", conta Ubirajara Pasquotto, diretor da rede.  
 
O empresário afirma que as negociações com a indústria foram complicadas. "A indústria 
queria repassar um aumento de preço em virtude da alta do dólar, mas não existe espaço para 
esse aumento. O poder aquisitivo do consumidor não cresceu", conta Pasquotto.  
 
O varejo de construção, está entre os setores que mais devem crescer neste ano, segundo 
previsões de analistas. Na rede Telha Norte a situação está sob controle. "Acabamos de fechar 
janeiro no azul. Continuamos ganhando dinheiro", afirma o diretor Ney Galvão, diretor da 
empresa.  
 
Rio de Janeiro  
 



No Rio de Janeiro, as lojas de shopping registraram queda de 4% nas vendas no primeiro mês 
do ano, de acordo com levantamento da Associação das Empresas Lojistas em Shopping 
Centers do Estado do Rio de Janeiro (Aloserj).  
 
"O que mais afetou as vendas foi o temor de crise. Apesar desse medo não ser real, já que 
aqui no Rio de Janeiro a crise não interferiu no nível de emprego, o consumidor está mais 
reticente", afirma Gilberto Catran, secretário-executivo da Aloserj. Ele diz que as lojas estão 
com os estoques altos e continuam com liquidações de até 70% de descontos. "As promoções 
começaram perto do Natal e devem continuar, mas não sabemos até quando", diz.  
 
Com as vendas em queda, aumenta o número de lojas que recusam o pagamento com cartões 
de crédito.  
 
"Muitas varejistas só estão aceitando cheque ou dinheiro. Elas estão fugindo do cartão de 
crédito por conta dos juros altos. Principalmente em um momento de poucas vendas, o cartão 
de crédito gera um impacto muito grande nas vendas e no resultado dos lojistas", explica 
Catran.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C7. 


