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Marcas em 
saldos para 
tentar 
escoar stock 

~pois de meses em que 
Yas lojas físicas estiveram 
encerradas ou com limita-
ções de horários e de capaci-
dade, muitas retalhistas de 
moda e calçado estão com 
promoções. Tentam assim 
evitar ficar com mercadoria 
em stockque podem bem ter 
passado de moda na próxi-
ma coleção. 

O El Corte Inglés prefere 
manter as tradições e avan-
çar com saldos no fim de 
temporada. "Os saldos são 
promoções únicas, aliás, são 
as campanhas de redução 
de preço mais importantes 
para o comércio em geral 
(ou pelo menos assim tem 
sido nas últimas décadas). 
Para os grandes armazéns 
também assim é. Sejam os 
saldos de verão, sejam os de 
inverno, ambos respondem 
à dupla necessidade de di-
namizar as vendas e, simul-
taneamente, escoar os pro-
dutos de temporada, para 
dar lugar às novas coleções", 
diz o El Corte Inglés ao 
DN/Dinheiro Vivo. 

Com a pandemia, as ven-
das onlinecresceram, mas as 
lojas, quer de rua quer nos 
centros comerciais, estive-
ram sujeitas a limitações e 
restrições. E se muitos po-
dem ter acautelado a incer-
teza que os meses de pande-
mia trouxeram, com enco-
mendas à indústria abaixo 
dos níveis de antes da covid, 
a verdade é que uma passa-
gem rápida pelos centros ur-
banos permite perceber que 
são casos raros as lojas que 
não estão com descontos ou 
saldos. 

"No setor da moda, há que 
gerir, há que planificar, há 
que comprar, há que repor 
stocks e sobretudo há que es-
coar o que existe em loja, de 
forma que não seja necessá-
rio vender produtos em épo-
cas a que não correspon-
dam", diz Lourdes Fonseca, 
presidente da União de As-
sociações do Comércio e 
Serviços (UACS)."Um dos 
custos desta pandemia é a 
dificuldade de gestão de 
stocks, que acarreta para os 
empresários uma sobrecar-
ga financeira", acrescenta. 
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