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» NAIRA SALES

F érias escolares, horário
de verão, Natal e Ano
Novo formam um con-
junto de elementos que

transforma o final de ano na
época mais aquecida para o
varejo. Estimativa da Confede-
ração Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), apontam que as ven-
das na semana que antecede o
Natal – 18 a 24 de dezembro –
devem subir 5% em relação a
2012. Se as expectativas se con-
firmarem, este será o melhor
desempenho para o comércio
dos últimos dois anos. Nos
anos anteriores, as expansões
foram de 2,37% (2012) e de
2,33% (2011). Para aproveitar
ao máximo as oportunidades
geradas, os lojistas devem or-
ganizar bem o estoque para a
demanda elevada do período,
dizem especialistas.

O otimismo da entidade se
baliza na injeção de R$ 143 bi-
lhões na economia brasileira
em função do pagamento do
décimo terceiro salário, cres-
cimento de 9,8% em relação
ao ano anterior, segundo da-
dos do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Diee-
se). “Caminhamos sobre ní-
veis recordes de empregabili-
dade. Além disso, a inflação
foi domada e já está sob con-
trole. Dessa forma, o dinheiro
novo do 13º combinado com
inflação estabilizada melho-
ram as condições de compra
do consumidor”, afirma o pre-
sidente do CNDL, Roque Pe-
llizzaro Junior.

A entidade prevê que o cré-
dito terá uma influência me-
nor do que nos anos anterio-
res nas vendas do varejo. Se-
gundo Pellizzaro Junior, a im-
pressão ocorre não só por con-
ta do encarecimento dos juros,
mas principalmente pela preo-
cupação do consumidor em
não comprometer o orçamen-
to com compras parceladas.
“O fato é que as pessoas estão
mensurando mais a relação
orçamento livre versus com-
prometimento. Por isso, as
compras a vista devem ganhar
mais espaço”, avalia o presi-
dente do CNDL, acrescentan-
do que quem optar pelas com-
pras a prazo deverá optar por
dividi-las em prazos menores.

Presidente do Clube dos
Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDL-Rio), Aldo Gon-
çalves acredita que o mercado
carioca tem boas perspectivas
de vendas para o final do ano.
“O Natal não se concentra ape-
nas no dia. É uma festa que
inicia bem antes e vai até 6 de
janeiro, Dia de Reis”, comenta.
“Os consumidores cariocas

estão recuperando o crédito
para poder comprar no Natal”,
completa Gonçalves.

Planejamento

Sócio sênior da GS&MD,
consultoria especializada em
serviços voltados para varejo,
marketing e distribuição, Ale-
xandre Horta diz que os lojis-
tas devem começar a prepa-
rar o estoque no meados de
setembro. “Dada a importân-
cia da temporada natalina e
o prazo médio de entrega
mais dilatado de alguns seg-
mento, o trabalho de plane-
jamento deve ser antecipado
o quanto antes.”

De acordo com Horta, para
que não falte e nem fique so-
brando itens no estoque, o
empresário deve focar não
apenas no planejamento, mas,
principalmente, na execução.
“Planejamento significa ava-
liar o impacto que a tempora-
da natalina traz sobre o perfil
de vendas, mas também fazer
apostas em relação a determi-
nadas categorias de produtos
e marcas”, afirma o executivo,
destacando que é importante
estipular também definir o ní-
vel de serviço que se pretende
adotar para satisfazer a de-
manda estimada. “Isso signifi-
ca assumir maior ou menor
nível de estoque em relação à
venda projetada, como forma
de lidar com as incertezas da
demanda”, orienta.

Outro ponto importante,
segundo Horta, é respeitar o
tempo de entrega dos forne-
cedores,  que muitas vezes

tende a sofrer alterações para
a temporada natalina.  “É
muito importante definir o
plano de compras estipulan-
do a sequência de negocia-
ções com os principais forne-
cedores,  particularmente
aqueles que representam ca-
tegorias e marcas de alta de-
manda, o que exige emissão
da ordem de compra com
muita antecedência”, diz.

Definidas as ordens de
compra, orienta o especialis-
ta, o próximo passo é cuidar
para que existam condições
de armazenamento para um
estoque será maior do que
outras épocas do ano. “Em al-
gumas circunstâncias, é pre-
ciso negociar áreas extras ou
contratar operadores logísti-
cos”, afirma Horta, ressaltan-
do que a forma de exposição
dos produtos também é mui-
to importante. “É fundamen-
tal garantir que as mercado-
rias mais afetadas pela tem-
porada estejam bem expostas
para estimular o impulso de
compra por parte do consu-
midor, seja em termos de faci-
lidade de acesso, comunica-
ção e promoções”, completa.

Ele também orienta os lo-
jistas a verificarem tudo que
está disponível no estoque,
bem como registrar todas as
movimentações financeiras –
entrada e saída de mercado-
rias – com total atenção.
“Qualquer descontrole sobre
um volume de estoque maior
é um risco colossal em termos
de desvios e perdas, ainda
mais porque é comum que as
empresas contratem mão de
obra adicional para essa épo-
ca do ano, o que implica em
riscos adicionais”, afirma.

Moda

Aberta há cinco meses pelos
irmãos Fernanda e Francisco
Furst , em parceria com a mãe
Guta, a loja de moda feminina
Três, iniciou o planejamento
no mês passado. “O Natal é a
melhor época do ano para as
vendas, por isso é fundamental
que o estoque esteja completo
para atender à demanda pre-
vista”, diz Francisco.

Ele conta que a loja, locali-
zada no Leblon, na Zona Sul
do Rio de Janeiro, faz aquisi-
ções mensais para o estoque.
“Mensalmente fazemos um
investimento diferente, de-
pendendo da meta de fatura-
mento para o período”, afirma
o empresário. Para se diferen-
ciar da concorrência, Francis-
co conta que a empresa sem-

pre está de olho nas tendên-
cias mundiais da moda. “Isso é
feito sem perder de vista nos-
sos estilo e filosofia de traba-
lho”, comenta.

Voltada para crianças e jo-
vens, a grife de sleepwear Veg-
gi começou a reposição de
produtos visando ao Natal em
outubro. Segundo o diretor
comercial da marca, Gustavo
Veggi, ter um estoque comple-
to e diversificado para o Natal
é fundamental para atingir e
até superar a meta de vendas.
“Como nós somos fabricante
temos uma facilidade de repo-
sição rápida de estoque, então
isso facilita e diferencia muito
em relação a maioria dos ou-
tros lojistas”, diz o empresário.
“Nosso estoque é, geralmente,
três vezes o valor projetado
para as vendas no Natal”, com-
pleta Veggi.

Dona das lojas de moda fe-
minina Angelclar e Angelclar
One, localizadas no Santa Cruz
Shopping, Zona Oeste do Rio,
Angélica Rosa dos Santos Bra-
vim explica que a base para o
investimento para o final de
ano é feita em cima do resulta-
do do ano anterior. “A partir
dessa análise, investimos sem-
pre um valor maior para ter
mais crescimento nas vendas”,
diz a empresária, acrescentan-
do que a estimativa da marca é
obter retorno de 100% em ci-
ma do que foi aportado. “O me-
lhor momento para formar os
estoques é na época de preços
baixos e com o câmbio favorá-
vel. Iniciamos o planejamento
no mês passado e corremos
sempre em busca das melho-
res oportunidades, como des-
contos e outros”, completa.

Angélica conta que todas as
compras da marca são feitas
no Brasil. "Com a experiência
de anos no mercado, aprende-
mos a apostar sempre nos pro-
dutos ligadas à época, à esta-
ção e ao tipo de público. Por
meio de pesquisas de merca-
do, já sabemos no que pode-
mos investir com mais intensi-
dade", afirma a dona das lojas
Angelclar e Angelclar One.

Ela diz que a empresa vem
há alguns anos caminhado em
uma linha de crescimento boa,
mas que sempre é necessário
fazer apostas para obter mais
retorno. "Buscamos sempre o
êxito, priorizando o atendi-
mento e as consultorias de
moda, pois trabalhamos sem-
pre com as fortes tendências
do momento. Para montar o
estoque é fundamental conhe-
cer o que o cliente deseja",
afirma a empresária.

Varejo se planeja para 
as festas de final de ano

PREPARAÇÃO

Máscaras fazem a festa. No carnaval, invadem as ruas e
exibem caras famosas ou sonhadas. Mulheres viram ho-
mens. Homens, mulheres. Meninos ganham os poderes do
Superman, a destreza do Homem-Aranha ou a graça do
Mickey. Gente como a gente se transforma em celebridade.
Anônimos invisíveis se tornam foco de atenções. Fenômeno
semelhante ocorre com as palavras. Elas também se disfar-
çam. Resultado: parecem, mas não são. Quer ver?

Barato? Barata?
Ops! Que confusão! Barato é daquelas palavras que têm o ca-
peta no corpo. Ora entra na pele das variáveis. Tem, então,
masculino, feminino, singular e plural. Ora embarca na ca-
noa das invariáveis. Aí, mantém-se inflexível. Sem masculino,
feminino, singular e plural, deixa tudo igual. Como distinguir
alhos de bugalhos?
1. Se for advérbio, barato se mantém inflexível. Na dúvida, há
duas dicas. Uma: a oração se constrói com os verbos custar,
pagar ou similares. A outra: o complemento do verbo pode
ser substituído pelos advérbios pouco ou menos: No Catar, a
gasolina custa barato (pouco). Paguei barato (pouco) pelo
quadro no leilão. Em Natal, as lagostas custam mais barato
(menos) que em Brasília. 
2. Se adjetivo, o trissílabo varia em gênero e número. No caso,
a frase será construída com verbo de ligação (ser, estar, ficar,
permanecer, continuar, andar): Com a redução, a manteiga
ficou mais barata. Produtos de primeira necessidade são ba-
ratos na Venezuela. Como as verduras estão baratas! 
Superdica: a regra vale para caro: No Brasil, a gasolina custa
caro. A gasolina está cara, não acha?

Bastante recursos? Bastantes recursos?
Eis outra encapetada. Bastante pode ser adjetivo ou advérbio.
Em outras palavras: ora se flexiona, ora se mantém invariável.
Atenção às manhas da trissílaba arteira:
1. Quando adjetivo, bastante modifica o substantivo e se fle-
xiona em número: motivos bastantes, bastantes vezes, bas-
tantes recursos. 
2. Quando advérbio, bastante é invariável: comer bastante,
bastante caros, bastante tarde. 
Superdica: na dúvida, substitua bastante por muito. Se for ad-
jetivo, o dissílabo se flexiona (motivos muitos, muitas vezes,
muitos motivos); se advérbio, mantém-se invariável (comer
muito, muito caro, muito tarde).

Basta de brigas? Bastam de brigas?
Cuidado com a concordância quando o sujeito vem depois
do verbo: Bastam algumas horas (algumas horas bastam),
Bastam-me duas horas para concluir o trabalho (duas horas
me bastam para concluir o trabalho). 
Seguido da preposição de, bastar é impessoal. Mantém-se na
3ª pessoa do singular: Basta de brigas. Basta de lamúrias. Bas-
ta de promessas.

Bem-vindo? Benvindo?
Bem-vindo escreve-se assim, com hífen. Benvindo é nome de
pessoa: Benvindo, seja bem-vindo à cidade.

Beneficência? Beneficiência?
Não exagere, por favor. Beneficência tem dois is. Não a sobre-
carregue com mais um. Ao escrever, lembre-se que, para a
bondosa, um é pouco, dois é bom, três é demais: Beneficên-
cia Portuguesa, campanha beneficente.

Bimensal? Bimestral?
Guarde isto: bimensal é duas vezes por mês, quinzenal (revista
bimensal).  Não confunda com bimestral, que significa uma
vez a cada dois meses: prestações intermediárias bimestrais.

Biópsia? Biopsia?
A retirada de fragmentos de tecidos para exames microscópi-
cos tem as duas formas – com acento e sem acento. Biópsia é
mais usual. 

Boemia? Boêmia?
Com acento ou sem acento, significa vida despreocupada,
alegre. Só com acento, a região da República Tcheca.

Brasis? brasis?
No sentido de território brasileiro, grafa-se com inicial mi-
núscula: Viajamos muitos meses por esses brasis. No acepção
de plural de Brasil, escreve-se com inicial maiúscula: Você fa-
lou em dois Brasis. A qual deles tece críticas? 

Buquê de rosa? Buquê de rosas?
Olho no plural do complemento: buquê de flores, buquê de
rosas, buquê de margaridas, par de sapatos, coleção de selos. 

((CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  AA  aauuttoorraa  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))  
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DIVULGAÇÃO

Veggi conta que, geralmente, o estoque para o Natal é três vezes o valor projetado para as vendas

CNDL estima alta de 5% nas vendas do Natal, o que representaria o melhor resultado
desde 2011. Para especialistas, bom desempenho começa na organização do estoque
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 nov. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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