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O frio da semana passada começou a movimentar o varejo de vestuário, cobertores, aquecedores 
e outros artigos mais consumidos no inverno, como vinhos e alimentos. Nas lojas de vestuário, de 
shopping centers, houve expansão média de 10% nas vendas nas duas últimas semanas, sobre 
igual período de 2004. A chegada do frio tranqüilizou o varejo, mas não o suficiente para livrar a 
preocupação dos comerciantes de uma possível liquidação em agosto. Tudo dependerá da 
primeira semana de julho, para a qual os especialistas do tempo prevêem queda de temperatura. 
O varejo, em média, não está com estoque superior ao do ano passado. Em alguns setores, os 
estoques estão até 20% inferiores, mas os comerciantes dizem que poderão atender ao 
consumidor no caso de a procura aumentar muito. 
Na Expand Group do Brasil a maior movimentação de vendas começou a ser sentida no final do 
mês passado, com crescimento nos pedidos realizados por supermercados, bares e restaurantes 
pelos vinhos comercializados pelo grupo. De acordo com Ricardo Borsa, diretor financeiro da 
Expand, entre junho e julho as vendas devem superar em 10% o total comercializado no inverno 
passado.  
 
A World Wine, do Grupo La Pastina , teve crescimento de 45% nas vendas de junho, sobre o 
mesmo mês de 2004. “Houve aceleração nos últimos trinta dias. Até maio, o crescimento 
acumulado era de 40%”, diz Laércio Tanese, gerente de vendas da empresa, que vende vinhos a 
restaurantes e ao consumidor final em uma loja no Brás (no centro de São Paulo).  
 
Vinicius Cardoso Carvalhal, analista de importação da Casa Flora , diz que houve aumento na 
procura dos supermercados pelos vinhos e alimentos na semana passada. 
Glorinha Baumgart, diretora de marketing do Shopping Center Norte , zona norte da capital 
paulista, diz que as vendas cresceram nas duas últimas semanas entre 4% e 5% frente igual 
período de 2004. “Projetamos alta de 10% a 12% no volume de vendas, no inverno deste ano, 
sobre 2004”, diz. No Shopping West Plaza , também na capital paulista, houve incremento de 
13% nas vendas de 1º até 21 de junho, sobre igual período do ano passado.  
O Shopping Mueller , em Curitiba (PR), teve aumento de 10% a 12% no fluxo de consumidores 
nos últimos dez dias.  
Aquecedor e fogão a lenha 
 
O varejo catarinense aposta em boas vendas de produtos típicos do inverno com a chegada do 
inverno. Fogões a lenha, secadoras de roupas e outros utensílios próprios para o inverno já 
lideram a preferência dos consumidores de uma das principais redes de móveis e 
eletrodomésticos, a Rede Berlanda , que atua com 48 lojas e faturou R$ 90 milhões em 2004. A 
expectativa é vender de 15% a 20% mais do que no ano passado. “Acreditamos em um inverno 
mais rigoroso”, diz o diretor comercial da rede, Gilmar Godoy.  
 
Os principais itens comercializados pela empresa com foco no inverno são as centrífugas, 
aquecedores de ar, máquinas de lavar-roupas e fogões a lenha. Godoy identifica que a linha de 
produtos domésticos que saiu na frente foi a de centrífugas, com crescimento de 10% em relação 
ao mês de maio. O presidente da Rede, Nilson Berlanda, aposta que o tradicional fogão a lenha 
deverá ter boa saída. Ele explica que pelo menos quatro mil unidades de fogões a lenha devem 
ser comercializadas durante o período de baixas temperaturas, especialmente no interior. A 
procura deverá ser 20% maior do que ano passado. 
 
Adelino Colombo, presidente da Lojas Colombo , diz que houve atraso nas vendas de aquecedores 
em 2005. Nos últimos dois meses, afirma, as vendas deslancharam. “Vendemos mais que no 
mesmo período do ano passado. Até agora, vendemos 8.340 unidades. O preço está bastante 
competitivo, variando entre R$ 89 e R$ 239, já que fizemos a compra no verão e conseguimos 
valores 10% mais baixos do fornecedor”, diz Colombo. A atacadista M. Cassab importou 25 mil 
aquecedores da marca italiana De Longhi em 2005. Vendeu todos, a partir do final de março. Os 



aparelhos agora estão no varejo. “No ano passado, importamos só um décimo da quantidade de 
2005. Se o frio não chegar para valer, posso ter devolução de produtos. Não foi venda em 
consignação, foi venda faturada. É um negócio de risco e vamos esperar o tempo esfriar”, diz 
Fábio Semedo, gerente de categorias da M. Cassab.  
“O produto sazonal tem uma reação rápida. Neste ano, as vendas destes produtos crescem de 
10% a 15%”, diz Jean Paul Rebetez, gerente-geral da Spicy , rede de lojas de utensílios 
domésticos, com 18 unidades, no Sul, Sudeste e Nordeste do País. A Spicy é um braço do grupo 
M. Cassab no varejo. 
Frio e reação 
 
“Era para as vendas estarem no vermelho, em -1% no Usecheque. Por causa do frio da semana 
passada, as vendas cresceram e o Usecheque está positivo em 1%”, diz o economista Emílio 
Alfieri, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo ele, junho poderá fechar com 
expansão de 3% nas consultas ao Usecheque; em igual período do ano passado, o Usecheque 
teve expansão de 2,2% sobre 2003. 
 
No segmento de artigos de cama, mesa e banho, o atacado teve um crescimento bruto de 12% a 
14% nas vendas em junho deste ano, sobre igual período do ano passado, ou uma expansão real 
de 6%. A estimativa é de Mírcio da Cunha Miranda, presidente do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos do Estado de São Paulo . 
 
“A projeção original era vender 10% a mais neste ano, sobre 2004. Agora, está quase impossível 
fazer esta meta. Não é só pelo problema de o frio ter chegado tarde. Os juros estão mais altos. O 
cenário é outro”, diz Mauro Razuk, dono da Zêlo , rede com 25 lojas em shoppings, em cidades do 
Sul e Sudeste do País. Razuk diz que a Zêlo tem fábrica própria. A capacidade de produção é de 
oito mil edredons por dia. No ano passado, a fábrica produziu a plena capacidade. Em 2005, 
produziu 4 mil edredons por dia. Segundo ele, o frio da semana passada elevou em 50% as 
vendas de edredons, cobertores e outros produtos de inverno da Zêlo, mas sobre a semana 
anterior, quando a temperatura estava alta. Razuk diz que como o estoque de matérias-primas 
está do mesmo tamanho que no ano passado, se o frio vier mais forte é possível aumentar a 
produção e não faltará produto. Se não vier, a matéria-prima pode ser usada para fazer roupa de 
cama. 
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