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CALENDÁRIO - Lançamentos de coleções e liquidações de temporada ocorrem cada vez mais 
cedo no varejo. Apesar de tendência, estratégia precisa ser planejada com cuidado 
 
Nos termômetros brasileiros, o outono ainda está com cara de verão, mas em vitrines de todo 
País, as peças expostas adiantam as tendências da moda para o inverno. Com as liquidações 
de temporada ocorrendo mais cedo, itens da próxima estação acabam chegando ao 
consumidor bem antes do tempo. A estratégia de antecipação traz vantagens e desvantagens, 
daí precisar ser analisada com cuidado para evitar erros de posicionamento da marca. 
 
Para o coordenador do curso de Marketing e Gestão Comercial – Moda, da Faculdade Veris, 
Antônio Pacheco Filho, o fato de lojistas consideraram janeiro um mês fraco para os negócios 
faz com que muitas marcas comecem a liquidar as peças de verão no auge da estação. Com 
isso, o segmento de tecidos, vestuário e calçados registrou aumento de 0,8% nas vendas no 
varejo, em relação a igual período do ano passado, de acordo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Para compreender melhor a tendência, o especialista diz que é preciso prestar atenção em 
diversos fatores, principalmente nas mudanças climáticas. 
 
“O inverno está cada vez mais curto e as empresas têm acertado na produção para esta 
época, mas acabam produzindo demais para a primavera-verão. 
 
Consequentemente, as liquidações são antecipadas e, com isso, o lançamento das novas 
coleções também”, explica. 
 
Marca de moda feminina, a grife carioca Enjoy fez o pré lançamento nacional da coleção 
outono-inverno dia 15 de fevereiro, e o lançamento oficial em 1º de março, após ter liquidado 
todas as peças de verão. 
 
Presente em 22 estados, sendo 26 lojas próprias e 26 franquias, a empresa, comandada por 
Julio Dahis, tem como estratégia permitir que o calendário de liquidações seja combinado por 
cada região. 
 
“Os lançamentos ocorrem em todo o País, ao mesmo tempo, mas as liquidações podem ser 
determinadas de acordo com a região e os percentuais de desconto giram em torno de 50%. 
Inicialmente, queria um calendário uniforme, mas depois desisti, para preservar as diferenças 
entre o Sul e o Sudeste”, diz Dahis. 
 
SHOPPING 
 
Além da necessidade de desencalhar o estoque, o tempo cada vez mais curto entre o 
lançamento das coleções ocorre por diversos fatores. “Há algum tempo é assim com diversas 
marcas, porque diversos lojistas não conseguem encerrar o ano anterior com resultado tão 
expressivo. Há também pressão da concorrência e dos próprios clientes, sempre ansiosos por 
novidades. No caso dos shoppings, o período de queima de estoque é determinado pela 
administração e precisa ser seguido pelas lojas”, detalha. 
 
Dahis acrescenta também que há uma busca constante de sinergia com o calendário da moda 
internacional, o que provoca antecipação nos prazos. 
 
Além disso, este ano, a Copa do Mundo influenciou. “Muitas feiras que iriam acontecer em 
junho e julho foram antecipadas para maio. Com isso, tivemos que correr com a nova coleção 
primavera-verão e lançamos a de outono-inverno antecipadamente. 
 
Não teria porque produzir a coleção nova e não lançar logo no ponto de venda”, diz. 
 



Segundo Pacheco Filho, apesar deste conjunto de fatores, que acaba por criar uma pressão 
global nas marcas, é preciso que a estratégia adotada seja planejada com extremo cuidado, 
porque as desvantagens são significativas. “O problema é que a marca lança a coleção no 
risco. Estamos em março e ainda está muito calor. Até que ponto é possível explorar estas 
peças sem cansar o cliente que provavelmente só sentirá o inverno daqui a três meses?”, 
indaga o especialista. 
 
SEM PRESSA 
 
No caso de lojas com menor margem de lucro, Pacheco Filho diz que é mais complicado ficar 
de fora da tendência, mas para grandes marcas é ideal explorar mais a coleção atual. “Acho 
preocupante ver grandes marcas liquidando peças de alto valor agregado só para se 
encaixarem na tendência. 
 
É melhor trabalhar a coleção atual, até porque muitas peças das coleções de verão são 
totalmente adaptáveis para o inverno e o contrário também pode acontecer. É importante 
planejar um calendário não muito apertado”, acrescenta. 
 
Dahis corrobora: “Estamos vendo o sol a pino nas ruas e toda coleção de verão já foi liquidada. 
 
Poderíamos estar aproveitando os produtos ainda com preço cheio. Não houve um prejuízo 
financeiro mensurável, nem tanto lucro. A questão é que fica mais fácil errar nos lançamentos. 
Vantajoso é quando conseguimos trabalhar 70% dos itens ao preço cheio e 20% em 
liquidação, com até 50% de desconto. O restante costuma ser explorado em bazares ou 
doação”, relata o empresário. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 mar. 2010, Seudinheiro, p. B-14.   


