Varejo regional prevê Natal até 55% melhor
Projeção de crescimento abaixo do esperado do Produto Interno Bruto em 2011 não desanima empresas do setor
Por Bruno Borin bborin@grupomm.com.br
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estão acontecendo há um tempo: na rede
Bompreço — pertencente ao grupo Walmart e atuante em todos os Estados do Nordeste — a decoração natalina está nas lojas
desde outubro. De acordo com Eduardo Laranja, vice-presidente de supermercados do
Walmart Brasil, alguns itens chegaram ainda em setembro. "Fechamos uma parceria
com a Nestlé que nos possibilitou antecipar
a venda de panetones em 15 dias, e com isso
crescemos em 80% a venda do item" afirma.
Outra aposta das redes para o Natal são
os itens em promoção. Nas lojas do Grupo Dadalto, por exemplo, esses itens re-

presentam quase 50% do total de vendas
do mês. Já no Walmart, os itens de marca própria — em média 20% mais baratos
que os das marcas líderes — são a grande
aposta. "Neste ano, trouxemos dois lançamentos, o pernil e o lombo temperados da
marca Bom Preço, e dobramos a quantidade de aves natalinas da marca própria
nas lojas. A expectativa é de que as vendas dobrem também" explica Laranja.
E com o aumento do fluxo de pessoas,
surge também a necessidade de mais recursos humanos: dezembro é o mês com
o maior número de contratações tempo-
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a semana passada, o Ministério da
Fazenda anunciou que o PIB brasileiro deve ter um crescimento abaixo do
esperado em 2011. A constatação veio
logo após uma pesquisa divulgada pelo
Banco Central, que aponta que a previsão dos analistas para o crescimento do
País caiu de 3,20% para 3,16% — menos
da metade dos 7,20% apresentados em
2010. Somada às previsões de um crescimento nulo do PIB para o terceiro t r i mestre, essa desaceleração da economia
já começa a aparecer como um fantasma
para grande parte do mercado.
Mas se este crescimento abaixo do esperado assombra, isso não acontece no setor
do varejo. Com a proximidade do Natal e
do verão, as redes do setor não poderiam
viver um momento melhor. Isso porque
a data é a que normalmente representa o
maior faturamento do ano para as empresas, devido ao aumento das vendas com a
injeção de recursos do 13° salário. E engana-se quem acha que isso acontece somente com os grandes players do mercado: no
varejo regional a situação é a mesma. Segundo Milton Amorim, diretor comercial
do Grupo Dadalto, a data é tão importante que é necessário um planejamento prévio de vários meses. "Dezembro é o mês
em que se decide o jogo do varejo" afirma.
Atuante nos Estados de Minas Gerais e
Espírito Santo, o Grupo Dadalto — composto, além da Dadalto Lojas de Departamento, pelo D&D Home Center e a Dacasa Financeira — tem apresentado um
contínuo crescimento nos últimos anos.
Prova disso é a previsão de abertura de
mais sete lojas até o final do ano, totalizando 39 estabelecimentos. E segundo
Amorim, as lojas já chegam em clima de
Natal: "O Natal é um período extremamente promocional, as lojas têm de estar
com cara de Natal para o consumidor se
sentir atraído e no clima natalino" afirma.
Em muitos lugares, esses preparativos já

is.

N

ut

Grupo capixaba escala ex-astro da Casas Bahia
A

Para atrair os clientes, as redes já começaram
a divulgar suas promoções e campanhas para o
período de fim de ano. Na Bompreço, por exemplo,
este será o primeiro Natal com seu novo modelo
de negócio, o "Preço baixo todo dia". "Estamos
confiantes de que o consumidor irá encontrar
tudo o que precisa pelo menor preço em nossas
lojas", afirma Eduardo Laranja, vice-presidente de
supermercados Walmart. Seguindo esta mesma
linha, a campanha de divulgação do Walmart
reforça os resultados de uma pesquisa do Instituto
Datafolha, que garante que seus preços são mais
baixos em 85% das lojas. "Na região Nordeste, o
resultado foi um pouco maior: as unidades Hiper
Bompreço são as que oferecem mais economia
em 86% das lojas", explica.
No grupo Dadalto, as previsões são tão boas
que a campanha de Natal deste ano é a primeira a contar com um
garoto-propaganda: Fabiano Augusto, conhecido pelos comerciais
da Casas Bahia. Segundo Milton Amorim, diretor comercial do
grupo, a comunicação na época de Natal é completamente

diferenciada, tendo que comprar inserções até
outubro para não correr o risco de ficar de fora.
"No mês de dezembro nosso investimento em
mídia dobra, pois precisamos garantir nossa
reserva. Neste ano, investiremos um valor de
no mínimo R$ 3 milhões", afirma.
E para chamar a a t e n ç ã o das pessoas, a
Máquina de Vendas t a m b é m entra com uma
campanha nacional contemplando todas as
suas bandeiras. Com investimento de 5% do
faturamento total das empresas, a campanha
divulga a promoção da holding para o período
— em vigor desde o começo deste mês — que
conta com um prêmio de R$ 1 milhão e será
veiculada em todas as mídias. De acordo com
Ricardo Nunes, presidente do grupo, esta é
uma promoção nunca antes vista no varejo
nacional, resultando em um grande movimento para as redes:
"Todo mundo está preparado para vender muito. Os vendedores
estão nas lojas e os estoques nos depósitos. Já está tudo pronto,
só falta vender", pontua.

rárias durante o ano. Na rede Bompreço,
esta mão de obra temporária é fundamental para o negócio: segundo Laranja,
as contratações representam aproximadamente 5% do quadro de funcionários.
No Grupo Dadalto, este número é ainda
maior: cerca de 300 colaboradores, sendo
a maior parte de vendedores. O número
representa um adicional de cerca de 20%
dos funcionários das lojas.
Com todo esse movimento, é claro que as
expectativas só poderiam ser boas. No Bompreço, os resultados esperados são de 15%
de crescimento apenas na área de alimentos, principalmente nos itens tradicionais
da data. Para o segmento de artigos eletrônicos e bazar, o crescimento esperado é de
10% em relação ao mesmo período de 2010.
Outro importante player do setor, a Máquina de Vendas — holding que engloba as
redes City Lar (Centro-Oeste), Eletroshopping (Nordeste), Insinuante (Nordeste) e
Ricardo Eletro (Sudeste) — prevê o mesmo crescimento de 15% em todas as vendas em relação ao período anterior. De
acordo com Ricardo Nunes, presidente da
holding, as redes esperam um faturamento de R$ 7,2 bilhões para este ano.
Mas é no Sudeste que estão os melhores
resultados: estimulado pela abertura das
novas lojas e pelo ritmo de crescimento
apresentado nos últimos tempos, o Grupo Dadalto espera um crescimento de 55%
em relação ao ano anterior. "A Dadalto vem
num patamar de crescimento muito forte
nos últimos anos. Com as vendas das festas somadas às de verão — que também
é um período promocional muito forte
— esperamos fechar o ano muito bem e
ter um Natal muito feliz" afirma Amorim.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1487, p. 54, 28 nov. 2011.

