
Isso é que
é parceria
Como grandes empresas podem ajudar seus pequenos fornecedores
a aumentar as vendas, a melhorar a produtividade e a crescer a base
de clientes para que eles tenham uma expansão sustentada
Amauri Segalla

S
er fornecedor ou cliente de
um grande grupo empresa-
rial costuma ser o objetivo
de toda empresa com ambi-
ção de crescer. Mas, quando

surge a chance de um relacionamento as-
sim se materializar, é comum virem à tona
os receios naturais de quem se senta do la-
do mais fraco da mesa. "Será que, ao for-
necer para aquela empresa grande, não fi-
carei muito dependente dela?" "Será que a
minha rentabilidade não será engolida?"
"Será que serei capaz de corresponder às
exigências e responsabilidades impostas por
um mercado mais competitivo?"

As histórias contadas nesta reporta-
gem são uma demonstração de que a cria-
ção de vínculos entre pequenas e grandes
empresas não precisa ser necessariamen-
te uma queda-de-braço entre desiguais.
Pode ser justamente o contrário — são
muitos os casos de empreendedores que
saem fortalecidos ao estabelecer relações
de parceria com grandes empresas, como
a rede de supermercados Pão de Açúcar,
a companhia de energia CPFL, a empre-
sa de logística FedEx e o banco Real, en-
tre outras. Muitos se tornam mais eficien-
tes, aumentam suas margens de lucro e
ganham novos mercados.

Uma das vantagens mais imediatas em

fornecer a uma grande rede talvez seja o
acesso ao mesmo canal de distribuição de
marcas já consagradas. Criada em 1996
para atender à rede paulista de esfihas
Habib's, a sorveteria Portofino só conse-
guiu tornar sua marca co-
nhecida depois que passou
a fornecer ao Pão de Açú-
car e às outras redes do gru-
po. "No Pão de Açúcar, nos-
sos sorvetes ficam ao lado
de marcas famosas, como
Nestlé e Kibon", diz Marcos
de Freitas, de 38 anos, dire-
tor-geral da Portofino. "Dis-
putamos espaço de igual pa-
ra igual." Hoje os supermer-
cados do grupo são respon-
sáveis por 40% dos 11 mi-
lhões de reais de faturamen-
to da empresa. É possível
que essa grande concentra-
ção esteja para mudar —
Freitas conta que, nos últi-
mos tempos, a Portofino foi
procurada por executivos de

FedEx na China: adesão
ao programa brasileiro

de orientação aos
pequenos exportadores

outros supermercados, que conheceram
o produto nas lojas do Pão de Açúcar.

A Portofino faz parte de uma lista de
4 000 empresas com receitas abaixo de 20
milhões de reais que compõem a carteira



Freitas, da Portofino: "Numa loja do Pão de Açúcar, disputamos espaço de igual para igual com as grandes marcas"

de fornecedores do Pão de Açúcar. Elas res-
pondem por mais de 10 000 itens expos-
tos nas prateleiras. "Os pequenos fornece-
dores são essenciais, pois contribuem pa-
ra a ampliação da oferta de produtos", diz
Beatriz Queiroz, gerente responsável pe-
los produtos de nicho do Pão de Açúcar.
"Sem eles, é impossível oferecer a diversi-
dade que o cliente procura." Segundo Bea-
triz, os pequenos são importantes também
para atender públicos variados, que têm
hábitos de compra diferentes em cada re-
gião do Brasil.

O tratamento dispensado a eles não é
igual ao dado às grandes. Para facilitar o
acesso dos pequenos à rede de fornecedo-
res, em muitos casos o supermercado ofe-
rece prazos de recebimento inferiores aos
exigidos das grandes companhias. Os ne-
gociadores do Pão de Açúcar são treina-
dos especificamente para lidar com essas
diferenças. "O atendimento aos pequenos
precisa levar em conta algumas peculiari-
dades, como a dificuldade de fornecimen-
to de volumes elevados", diz Marcos Ro-

gério Betelli, responsável pela área de con-
gelados do Pão de Açúcar.

Entre outras razões, as grandes empre-
sas voltaram os olhos para as pequenas por-
que estão mais preocupadas com sua ima-
gem — e isso inclui seguir preceitos de res-
ponsabilidade social corporativa. "Nos úl-
timos anos, muitas empresas passaram a
investir em princípios de gestão que levam
em conta práticas de boa governança", diz
Ana Maria Cabral, da consultoria AMCE,
especializada em responsabilidade corpo-
rativa. "Para as organizações, isso se traduz
numa agenda que inclua a capacitação dos
pequenos parceiros."

Assim, é comum que empresas com
programas de gestão específicos para pe-
quenos fornecedores compartilhem suas
boas práticas com os parceiros de menor
estatura. É o caso do banco Real ABN Am-
ro. A Help Express é uma pequena empre-
sa paulista que presta serviços ao ABN fa-
zendo entregas de encomendas e documen-
tos por motoboys. Há dois anos, a empre-
sária lone Antunes, de 52 anos, dona da



Help Express, assistiu a uma série de pa-
lestras promovidas pelo ABN para seus for-
necedores sobre conceitos de gestão. "Re-
solvemos repartir com eles o que havía-
mos aprendido em melhorias no relacio-
namento com o público interno e em trans-
parência", diz Amadeo Costa, coordena-
dor da área de gestão e relacionamento
com fornecedores do ABN. "O projeto é
resultado do compromisso do banco com
o desenvolvimento econômico e social de
nossos parceiros." Depois das palestras, lo-
ne proporcionou a seus 200 motoboys cur-
sos de educação no trânsito e criou um có-
digo indicando como eles devem se vestir
e se comportar diante do cliente. Como re-
sultado, novos clientes surgiram e os índi-
ces de acidentes com as motos diminuí-
ram. "Meu faturamento aumentou 35%
após a adoção das novas práticas de ges-
tão", diz lone.

A capacitação oferecida por uma em-
presa líder em seu mercado pode represen-
tar uma grande oportunidade para os pe-
quenos fornecedores. Produtores de café
desde o final do século 19 na cidade de Car-
mo de Minas, a 380 quilômetros de Belo
Horizonte, a família Chaib de Sousa co-
meçou apenas em 2003 a produzir grãos
de alta qualidade, ao tornar-se fornecedo-
ra da Illycaffè. Os Chaib aprenderam com
os italianos a secar os grãos sem danificá-
los e assimilaram técnicas para evitar a fer-
mentação do café, o que estragaria a qua-
lidade do produto, além de fazer investi-
mentos sob a orientação da empresa. "Du-
rante todo o processo, do plantio à colhei-

Help Express: o número de acidentes diminuiu e o de clientes aumentou

ta, especialistas visitaram a nossa fazenda
para nos orientar", afirma Ibraim Chaib,
patriarca da família. Resultado: o café pro-
duzido na fazenda aumentou de qualida-
de e proporcionou maior rentabilidade —
a Illy chega a pagar a seus produtores se-
lecionados um valor 30% maior.

Em alguns casos, o simples acesso à re-
de de contatos de uma grande empresa po-
de representar um enorme passo. Desde o
final do ano passado, numa parceria com
o Banco do Brasil, a FedEx desenvolveu um
ciclo de seminários especialmente para em-
presas de pequeno porte que querem ex-
portar. Nesses eventos, os empresários têm
informações sobre o mercado internacio-
nal e recebem conselhos sobre como pros-

pectar clientes. "Também damos consul-
toria online sobre exportações", diz Gui-
lherme Gatti, diretor da FedEx para a Amé-
rica Latina. Criado no Brasil, o projeto já
foi exportado para México, Colômbia e Ar-
gentina e pode ser implementado também
pela subsidiária da FedEx na China. Ini-
ciativas desse tipo vêm ocorrendo com
maior freqüência. Em outubro, a Petrobras
assinou uma parceria com o Sebrae para
auxiliar as micros e pequenas empresas da
região petrolífera de Macaé, no Rio de Ja-
neiro. O projeto prevê a realização de cur-
sos sobre meio ambiente e saúde financei-
ra. Segundo executivos da Petrobras, o ob-
jetivo é apenas contribuir para o desenvol-
vimento da comunidade local. •
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