
Quando uma boa compra é sinônimo de bom negócio 
Paulo Clóvis Schmitz 
 
Fechar bons contratos com fornecedores e adquirir as mercadorias do tipo e na quantidade certas 
são as missões do comprador, um profissional que ganha cada vez mais importância no varejo 
brasileiro 
 
Dentro do perfil cada vez mais profissional do varejo brasileiro, a figura do “comprador” tem sido 
um diferença importante especialmente nos segmentos de maior competitividade. A razão para 
isso é simples: com um profissional exclusivamente dedicado a negociar com os fornecedores, a 
loja torna a tarefa de compra de mercadorias mais focada e, por tabela, mais eficiente. “O homem 
de compras deve ser ágil nas decisões que toma, bastante observador quanto ao negócio em que 
atua e também quanto à dinâmica das lojas”, disse Elizeu Lima, diretor geral da Makenji, maior 
rede de varejo de moda do sul do Brasil, à Revista do Varejo, que dedicou sua reportagem 
principal ao perfil do “comprador” 
 
Na reportagem, a Revista do Varejo confirma a tendência do varejo em buscar um profissional 
especializado na função de comprar. E aponta ainda que o perfil desse profissional não passa 
necessariamente por requisitos formais, como grau de instrução universitária, por exemplo. Elizeu 
Lima, por exemplo, afirma selecionar pessoas com base na experiência profissional e no amplo 
conhecimento do mercado. E mais, precisa ser comunicativo, saber negociar e ter pleno 
conhecimento de produtos e canais de fornecimento, além de estar antenado com os pontos-de-
venda e a concorrência. 
 
O varejo que sabe comprar 
 
Atuando nos bastidores, da negociação com o fornecedor ao controle de estoque, o profissional de 
compras ganha uma importância cada vez maior na estratégia das redes 
 
Vai longe o tempo em que as compras de um estabelecimento de varejo eram feitas 
exclusivamente pelo proprietário, num cubículo do fundo da loja, em conversa direta com um 
viajante que chegava esbaforido após horas cortando as estradas empoeiradas do interior do 
Brasil. Lojas e armazéns chegavam a comprar 50 fogões a lenha, amontoavam colchões num 
depósito gigante e deixavam produtos de um ano para outro na prateleira. Mesmo parado, 
estoque pago era sinônimo de lucros futuros e atestado de que o comerciante, esperto, adquirira 
muitas mercadorias antes da atualizaç ão na tabela de preços. A negociação entre as partes era 
um jogo sem sutilezas, e o consumidor passava ao largo das preocupações de quem fabricava e 
vendia. Com poucos direitos e opções, ele comprava o que lhe era ofertado pelo escasso comércio 
de sua região.  
 
Mudaram os tempos e as vontades, a estabilidade monetária alterou prioridades, e o ato de 
comprar virou quase uma ciência, está na grade curricular das universidades e passou a ser visto 
como fator determinante para o êxito ou o fracasso de uma rede varejista. Mais que a venda, 
tema de vasta literatura, teses e grandes especialistas ditando fórmulas e editando best-sellers, a 
compra já é encarada como o principal segredo de sucesso num tempo de estreitas margens de 
lucro, elevada competição e consumidores torpedeados por ofertas que chegam a todo momento, 
de todos os lados e por meio das mais variadas mídias.  
 
“Comprar bem é a metade da venda e a garantia do lucro”, decreta Gilson Grazziotin no livro A 
Arte do Varejo – O Pulo do Gato Está na Compra (editora Senac/SP, 424 p., R$ 45,00). 
Comprador por vocação, Grazziotin mostra como o mercado globalizado derrubou mitos, afundou 
empresas e alterou conceitos tidos como leis até duas ou três décadas atrás. Esse novo quadro, 
como era de se esperar, mudou também o perfil do comprador. Se antes a atribuição de comprar 
era do dono da loja, hoje existe uma categoria de profissionais muito bem pagos que respondem 
tanto pela compra quanto pela definição das estratégias de atuação das redes de comércio. O 



dono nunca pode delegar totalmente o controle desse processo, mas cercou-se de executivos com 
formação em Administração ou Marketing, pessoas que não raro falam dois ou três idiomas, 
acompanham os humores do mercado, informam-se sobre o comportamento das bolsas e a 
cotação das moedas, e participam de feiras e congressos dentro e fora do país.  
 
Os requisitos do comprador talhado para o sucesso variam pouco, seja na visão de especialistas e 
consultores, seja na opinião de executivos das próprias redes varejistas. Eles nunca descartam o 
bom negociador, mas consideram fundamental que ele tenha a capacidade de se manter 
atualizado sobre as tendências do varejo, seja arrojado e ambicioso, comunique-se com facilidade 
e, se possível, traga uma sólida formação acadêmica.  
 
Teoria e prática 
 
“O profissional de compras é hoje, na prática, um gerente de produtos”, explica Adriano di Bella, 
da rede Panashop. Como tal, ele precisa entender de logística, porque será também responsável 
pela distribuição da mercadoria, pelo estabelecimento do preço ideal, pela margem de lucro, pela 
promoção e pelo marketing. Em outras palavras, ele responde por procedimentos que vão da 
escolha do produto ao pós-venda. “O executivo de compras deixou de ser o sujeito que ficava com 
o umbigo no balcão; hoje, ele é um homem com boa formação teórica, mesclada com intensa 
vivência prática”, ensina o professor Silton Romboli, do Instituto Trevisan, que está formando a 
primeira turma do curso de pós-graduação em Gestão do Varejo, em São Paulo.  
 
Nem todos os estabelecimentos, no entanto, colocam a formação universitária no topo da lista de 
requisitos de um comprador bem-sucedido. Elizeu Lima, diretor geral da Makenji, maior rede de 
varejo de moda do sul do Brasil, seleciona pessoas com base na experiência profissional e no 
amplo conhecimento do mercado. “O homem de compras deve ser ágil nas decisões que toma, 
bastante observador quanto ao negócio em que atua e também quanto à dinâmica das lojas”, diz 
ele. E mais, precisa ser comunicativo, saber negociar e ter pleno conhecimento de produtos, 
tecidos e canais de fornecimento, além de estar antenado com os pontos-de-venda e a 
concorrência.  
 
Com os salários em alta, já equiparados aos dos gerentes de loja, ter compradores com esse perfil 
é um sonho que poucos varejistas podem alimentar. Os gerentes de compra não revelam quanto 
ganha um comprador de talento, mas há um vencimento fixo e generosos bônus baseados no 
atingimento de metas relativas a giro, margem e volumes de estoque, revela Elizeu Lima, da 
Makenji. Na média, estimam empresas de consultoria especializadas em recursos humanos, a 
valorização dos compradores foi de 40,5% apenas no ano de 2003. A rede Panashop/Best Mix, 
que trabalha com eletroeletrônicos e eletroportáteis, prefere formar o pessoal interno, capacitar 
quem já está na empresa, para definir sua própria política de RH neste segmento. “Procuramos 
evitar a contratação de pessoas que trazem os chamados ‘vícios de mercado’”, diz Adriano di 
Bella, que começou como estagiário e hoje é o gerente de produtos do grupo. A mesma estratégia 
é adotada pela Grazziotin, de Passo Fundo (RS), que investe na ascensão profissional de quem 
começa nas funções básicas da rede. 
 
Negociação 
 
Na parceria que deve existir entre lojistas e fornecedores, as relações oscilam da tensão ao 
espírito colaborativo. “Temos que ser competitivos para sobreviver, mas não podemos tirar todo o 
ganho da indústria”, diz o presidente da Rede Construir, Antonio Euclydes Fappi. É nesse ponto 
que o consultor Silton Romboli insere a ética, a percepção de até onde se pode ir na negociação, 
já que o fabricante, por contingências tributárias e de mercado, também atua com margens 
limitadas de lucro e não pode manter estoques elevados. “Está cada vez mais difícil ‘amassar’ o 
fornecedor, em termos de preços”, diz ele.  
 



Na Panashop, a negociação com o fornecedor pode incluir promoções conjuntas em troca da 
exposição privilegiada de algum produto nas lojas. Com isso, a rede assegura sua posição de 
vanguarda na oferta de eletrodomésticos com tecnologia de ponta, atendendo clientes exigentes e 
com cacife para bancar a aquisição de novidades e lançamentos. E, de quebra, pode manter um 
giro elevado e planejar as compras com racionalidade e parcimônia. Outro recurso utilizado pelas 
lojas é aproveitar a concorrência entre os próprios fornecedores para obter vantagens. “Somos 
muito assediados, mas precisamos pensar sempre no que os clientes estão procurando em nossas 
lojas”, diz o gerente geral da rede Multicoisas, que tem 44 filiais espalhadas pelo país, Claudionor 
Nazareth. “A relação não deve ser de imposição de nenhuma das partes”, afirma ele.  
 
“Parceiros de vários anos são importantes”, garante Cláudio Noschang, diretor comercial da 
Grazziotin, que tem terceirizado vários processos, sobretudo na área da produção. Assim, 
especialmente nas pequenas e médias redes de varejo, parcerias sólidas permitem que se chegue 
a um consenso e se ofereça um melhor preço ao consumidor – sem o qual nem a loja nem a 
indústria sobrevivem.  
 
A disposição para trabalhar na direção da ajuda mútua é lei para os compradores da Panashop. “O 
perfil do comprador não pode ser daquele que só bate de frente com o fornecedor”, explica 
Adriano di Bella. O raciocínio é baseado na reciprocidade, porque, quando surgir um bom negócio, 
o fornecedor pode dar preferência a compradores que, na negociação anterior, não jogaram duro 
demais e quiseram arrancar descontos impraticáveis. “Existe uma linha tênue entre o comprador 
que evita ‘esfolar’ o fornecedor e aquele que é frouxo e corre o risco de ser passado para trás. É 
preciso sempre tentar uma ação conjunta, desde que haja ganhos para os dois lados”, adverte di 
Bella. As ações colaborativas, o supply chain e o suprimento por cadeias de abastecimento estão 
em voga no mundo inteiro, porque estoques altos são um mau negócio tanto para o lojista quanto 
para a indústria e para os intermediários.  
 
 
Além do preço  
 
É nesse ponto, também, que o varejo vai além do preço na hora de negociar uma compra em 
grande escala. Pode acontecer de os ganhos da indústria e do comércio se perderem por 
deficiência no abastecimento, por exemplo. “É preciso dimensionar corretamente o momento da 
entrega e o ponto certo para reduzir o investimento em estoques, e evitar rupturas que 
prejudiquem as vendas, pela falta do produto”, afirma Antonio Fappi. A Rede Construir responde 
pela compra de cerca de 35% dos itens que os 170 estabelecimentos filiados vendem no balcão, 
especialmente nos Estados da Região Sudeste. Ela negocia de forma centralizada, a partir de um 
sistema permanentemente alimentado por profissionais que analisam a demanda de itens, preços 
e o comportamento do consumidor. Centros de produto – ferragens, material elétrico, 
revestimentos, etc. – repassam os dados a uma comissão, que atua com base em regras pré-
definidas de re lação com a indústria. Com estoques reduzidos e atualizados em tempo real, 
muitos varejistas vêm forçando os fabricantes a adotar processos extremamente ágeis de 
abastecimento, mesmo a longas distâncias. 
 
Na racionalização imposta pela competição e pelas tendências mundiais, a estratégia das lojas e 
redes de varejo é comprar mais vezes e em menor quantidade, para trabalhar o giro e reduzir 
estoques. Num dos capítulos dos livro A Arte do Varejo, Gilson Grazziotin explica que um dos 
mandamentos para garantir os lucros é estabelecer cotas de compras compatíveis com o 
desempenho das vendas passadas e com o direcionamento das estratégias futuras da empresa 
(ver quadro na pág. anterior). A regra, na hora de negociar, é comprar bem e somente o 
necessário, analisando a demanda por setor, grupo, subgrupo e produto. Errar nesse processo é 
fatal e costuma ser ainda mais perigoso para as pequenas e médias empresas, nas quais é mais 
comum o gerenciamento do ativo, a começar pela mercadoria, ser menos organizado.  
 



É nesse momento que o proprietário centralizador pode perder dinheiro, pois assume tarefas em 
excesso e corre o risco de comprar mais ou menos do que o necessário. Dividir essa função com 
um bom comprador é a melhor saída, porque esse profissional acompanhará as oscilações 
sazonais, as mudanças nos hábitos do consumidor e outros movimentos que, uma vez registrados 
nos relatórios mensais, podem evitar perdas para o lojista. O autor do livro também recomenda 
que o aumento da cota em determinado setor da loja seja compensado pela redução em outro 
que eventualmente tenha vendido menos, para evitar que o estabelecimento fique sem dinheiro 
para alguma necessidade de última hora. 
 
Usando a cota de compras  
 
Autor do livro A Arte do Varejo – O Pulo do Gato Está na Compra, Gilson Grazziotin garante que 
trabalhar com cotas certas na hora de comprar evita a perda de dinheiro e facilita o planejamento 
das finanças da loja. Ele lista uma série de comportamentos gerenciais que podem otimizar o 
sistema de cota de compras:  
 
1. nunca gastar toda a cota, sempre ter reserva no bolso para aproveitar oportunidades, pois elas 
sempre aparecem;  
 
2. dividir os embarques de mercadorias para ampliar o leque de produtos na loja com o mesmo 
estoque, usando menos dinheiro;  
 
3. ter bons fornecedores-parceiros de forma a otimizar entregas, eliminando problemas de atraso, 
devolução, perda de venda e outros;  
 
4. programar os produtos de maior giro, principalmente com parceiros, para não correr risco de 
falta de entrega;  
 
5. prestar permanente atenção aos líderes de venda, para que não faltem e para que se crie, 
dessa forma, um bom volume de novas cotas de compra;  
 
6. ter atenção permanente também com os produtos que giram de acordo com o previsto, 
promovendo-os com ponta de gôndola, ofertas, brindes, concursos para vendedores, etc., pois 
são os que mantêm as cotas;  
 
7. atenção constante aos produtos sazonais, para que terminem antes do final da época, sempre 
colocando-os na loja mais cedo, no início da estação, a fim de que não se percam as vendas 
iniciais, que são as principais e mais rentáveis;  
 
8. atenção aos saldos, eliminando-os, principalmente os que estacionam nas lojas por vender 
menos, pois eles também anulam novas cotas;  
 
9. no planejamento anual, definir as cotas de acordo com o desempenho anterior e a projeção 
futura;  
 
10. as cotas devem ser compatíveis com o desempenho do negócio e com o capital da empresa.  
 
 
O que é preciso para ser um bom comprador?  
 
- Ter boa capacidade de negociação.  
 
- Ter boa experiência profissional, conhecimento  
do mercado e visão ampla da área em que atua.  
 



- Manter-se atualizado e conhecer as estratégias  
da concorrência.  
 
- Ser organizado, ágil, arrojado e gostar de desafios.  
 
- Ter noções de administração financeira e facilidade  
de comunicação.  
 
- Investir na busca de conhecimentos e, se possível,  
na formação acadêmica.  
 
- Ter idoneidade e postura ética. 
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