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O Carnaval representa incremento de vendas para alguns setores do varejo e atacado. 
Principalmente para as farmácias e distribuidoras de cervejas, que projetam uma 
elevação média de 20% nas vendas em 2005, sobre o mesmo período de 2004. Já 
para as lojas de fantasias, o fato de a data ter caído no início de fevereiro neste ano, 
fará com que o consumo possa ocorrer em cima da hora, depois que o consumidor 
receba o salário de fevereiro.  
 
Fábio Guimarães, responsável pela expansão dos negócios da Chopp Germânia , diz 
que as indústrias e comércio de bebidas aguardam ansiosos pela data. Para ele, 
haverá um incremento de até 35% no volume de vendas de cerveja e chope neste 
Carnaval, frente a igual período de 2004. “Se o calor continuar chegaremos neste 
patamar. O consumidor está com mais dinheiro no bolso e o horário de verão em 
alguns estados eleva as vendas”. 
 
Segundo Guimarães, as vendas do Carnaval representam entre 25% e 30% da receita 
anual da Germânia, fabricante e varejista de bebidas, com mais de 150 lojas no Estado 
de São Paulo. “Produzimos cerca de 30% mais para atender uma demanda elevada”. A 
notícia boa, de acordo com ele, é que os preços das bebidas da empresa não sofreram 
reajuste e somente foram corrigidas de acordo com os índices inflacionários. No 
Carnaval, a Germânia comercializa mais o chope claro em barris e latas de 5 litros. 
 
Orlando Silva Santos, gerente comercial da Distribuidora Atlântica de São Paulo, alega 
que o aume nto de vendas no Carnaval é mais expressivo para as distribuidoras que 
atendem o litoral. “A Sernan , que cobre a região do Guarujá, e a Litorânea , de Santos 
e arredores, vendem bem nesta época”, afirma. Orlando explica que o aumento das 
vendas na Atlântica acontece entre novembro e março. “Eu trabalho com a zona sul de 
São Paulo, onde não há bailes ou carnaval de rua. Os moradores vão para o litoral, por 
isso o aumento da demanda na praia”. As cachaças, por sua vez, são mais requisitadas 
no inverno, segundo Soraya Missiato, diretora da Indústria Missiato de Bebida Ltda e 
Cachaça Jamel . “No verão, apesar de menor, há uma elevação no volume de vendas 
da bebida. Na praia e em festas como o Carnaval o aumento pode chegar a 20%”.  
 
O Carnaval também é sinal de incremento de vendas para as farmácias. Marcos 
Colares, gerente comercial da Droga Raia , ressalta que a venda de medicamentos 
para ressaca alcoólica e de preservativos, tradicionalmente, aumenta cerca de 50% em 
fevereiro frente a janeiro, por causa do Carnaval. De acordo com ele, neste ano as 
farmácias de capitais brasileiras deverão vender 10% mais que no Carnaval passado. 
Já para o litoral, a previsão é de um consumo 20% superior ao registrado em igual 
período de 2004.  
 
Nas lojas Droga Raia , Colares comenta que a exposição dos produtos não muda 
durante o período. “Os medicamentos mais procurados como Epocler, Eparema e 
Engov, além dos preservativos, costumam ficar disponíveis nos caixas das filiais”. 
 
Nelson de Paula, diretor de marketing das farmácias Drogão , espera um incremento 
de vendas entre 25% e 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. O 
diretor ressalta, porém, que a alta não tem ligação exclusiva com as festas de 
Carnaval, mas também com o feriado prolongado. “Muita gente aproveita para viajar e 
se abastece desses medicamentos e preservativos. Outros produtos como absorventes 
internos e hidratantes também têm bastante saída no período”, conclui.  



Fantasias  
Neste ano, o Carnaval começa duas semanas mais cedo que no ano passado, o que 
poderá prejudicar o comércio varejista de fantasias e adereços. Segundo os lojistas da 
Rua 25 de Março, apenas os atacadistas estão comprando. “Por causa das férias, os 
consumidores só começarão a comprar em fevereiro” afirma Pierre Sfeir, proprietário 
há 28 anos de duas lojas Festas e Fantasias , na Ladeira Porto Geral. Para ele, um 
volume de vendas igual a 2004 seria um ótimo resultado. Alguns comerciantes da 
Ladeira, que concentra 40% do comércio de fantasias e adereços de São Paulo, já 
pensam em retração de vendas frente a 2004. Milene Freire, gerente da casa Brilhos , 
espera um volume de vendas 25% menor que no ano passado. “Quando aparecem, os 
consumidores compram confete e serpentina”, diz. Na opinião de Sfeir, é cedo para 
saber se haverá queda ou crescimento.  
 
A loja Brilhos comprou menos itens que em 2004, porque ainda restam peças do ano 
passado. Sfeir possui confecção própria e produziu a mesma quantidade de 
mercadorias que em 2004. Na ocasião, o executivo vendeu 20% mais que em 2003 e 
estava com estoques 15% maiores. Para ele, seria melhor se houvesse um intervalo 
de tempo maior entre o Carnaval e a volta às aulas. “Com as duas datas coincidindo, 
poderá haver uma divisão do orçamento do consumidor”. 
 
Jorge Sucar Dib, presidente da União dos Lojistas da Rua 25 de Março (Univinco), 
lembra que neste ano o Carnaval começa no dia 6, logo após o recebimento do salário 
da maior parte da população. “Eles terão mais dinheiro para gastar”, acredita.  
Para este Carnaval, Sfeir investiu mais em artigos para decoração de salões, 
prefeituras e clubes, como máscaras gigantes e franja de metalóide. Em média, as 
fantasias infantis variam de R$ 30 a R$ 35 e para adultos custam cerca de R$ 70. “Os 
preços estão iguais aos do ano passado”, diz. 
 
Contrariando a análise de Emílio Alfieri (ver box), economista da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), pelo menos no ramo de fantasias, as vendas no litoral paulista 
não estão melhores que na capital. Carlos Henrique de Araújo Lima, proprietário da 
loja A Roca , em Santos, prevê queda de 40% nas vendas de fantasias e adereços 
frente a igual período de 2004. “As aulas da maioria das escolas da região começam 
após o Carnaval, o que vai prejudicar os lojistas do ramo”. Já as lojas virtuais 
Submarino e Americanas , que vendem fantasias infantis, aguardam uma elevação de 
10% nos pedidos deste ano. 
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