
O
empresário Eduardo Cam-
pos Hallal espera concluir
em 2008 a modernização
do Guri Palace Hotel, em
Pelotas, a 250 quilômetros

de Porto Alegre. Criado na década de 70
por seu avô, o hotel da família recebeu uma
injeção de vitalidade em 2004, depois de
associar-se à Versare, rede de cooperação
que reúne 25 hotéis gaúchos. A atuação da
rede foi uma reação do setor ao crescimen-
to de grandes marcas, como Ibis e Mercu-
re, que passaram a se instalar no Rio Gran-
de do Sul e a competir pelos principais
clientes de hotéis como o Guri — o públi-
co corporativo que viaja a negócios e cos-
tuma se hospedar em hotéis de cadeias que
negociam diárias mais baixas diretamente
com as empresas. Depois que adotou o so-
brenome Versare, o Guri conseguiu redu-
zir os custos com as compras conjuntas or-
ganizadas pelos associados — um benefí-
cio típico desse tipo de parceria —, em itens
que vão de xampus e roupas de cama e ba-
nho a televisores e aparelhos de ar condi-
cionado para os apartamentos. Além dis-
so, a rede Versare mantém para os associa-
dos uma central de reservas e um cartão de
fidelidade que já possui mais de 42 000 clien-
tes cadastrados. "Sem a Versare, eu não es-

taria fazendo esta reforma", diz Hallal. "A
força da rede está me ajudando a aumen-
tar a ocupação do hotel, que era de 46% em
2003, para 57% no ano passado."

As redes de cooperação não são um fe-
nômeno totalmente novo no Brasil. Mas
até bem pouco tempo atrás a maioria de-
las limitava-se a pequenos grupos de em-
preendedores que se reuniam basicamen-
te para barganhar preços dos fornecedo-
res nas compras em escala. Agora, esse ti-
po de parceria começa a ter objetivos mais
abrangentes. Mais que diminuir despesas,
os empresários começam a se organizar
em redes para trocar informações e conhe-
cimentos sobre o negócio, chegar a novos
mercados, desenvolver ações de marketing
e facilitar o financiamento a clientes, en-
tre outras maneiras de ganhar vantagens
competitivas. "As redes são uma forma de
organizar os negócios e fazer com que o
conjunto de pequenas e médias empresas
tenha poder de mercado para enfrentar as
grandes", diz Alsones Balestrin, coordena-
dor do MBA em redes de cooperação da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no
Rio Grande do Sul.

Incentivadas por um programa do go-
verno gaúcho, as redes de cooperação pro-
liferaram de maneira espantosa no Rio



Grande do Sul nos últimos sete anos. Ho-
je o estado possui 225 redes, que reúnem
4 750 empresas, com faturamento conjun-
to de 5,5 bilhões de reais por ano. A coo-
peração já alcançou os mais diversos seto-
res, como hospitais, agências de turismo,
seguradoras, escolas infantis e indústrias
mecânicas. Mas é no varejo que ela ganhou
maior força. "O modelo de trabalho em re-
des pode ser aplicado a empresas de qual-
quer setor e porte", diz Balestrin. "Mas o
resultado da cooperação é imediato no co-
mércio, que tem na compra de mercado-
rias para revenda seu maior custo."

Os primeiros varejistas a perceber as
vantagens da negociação em conjunto fo-
ram as farmácias e os supermercados, mas
as associações logo chegaram a revendas de

autopeças e a lojas de móveis e de materiais
de construção, como a Redemac, criada há
sete anos e que hoje reúne 77 lojas de ma-
teriais de construção e decoração espalha-
das por 54 municípios gaúchos. Nos pro-
dutos de revenda, a rede tem conseguido,
em média, descontos de 7% com os forne-
cedores. Em alguns itens os ganhos podem
atingir 25%. Os benefícios para os lojistas
vão além, com reduções médias de 27% nos
seguros patrimoniais e de 30% na taxa de
juro praticada pelas financeiras e repassada
aos clientes. "Nossa intenção era negociar
ganhos de escala, aumentando o volume de
compras, mas acabamos ganhando tam-
bém com a troca de experiências e o treina-
mento dos funcionários", diz Nivaldo Dal-
la Valle dos Santos, sócio da Redemac.

Os benefícios da operação em rede va-
riam de acordo com o ramo de atuação
da empresa. Enquanto para o comércio
as negociações de compra em conjunto
são fundamentais, para a indústria o fo-
co pode estar na abertura de novos mer-
cados. É o que acontece com a Associa-
ção dos Fabricantes de Estofados e Mó-
veis Complementares (Afecom), da Ser-
ra Gaúcha, rede que nasceu em 2001 pa-
ra tornar possível a exportação de móveis
para pequenas e médias empresas. A Afe-
com, que teve seu auge em 2004, acabou
perdendo muitos associados com a des-
valorização do dólar, mas tornou-se fun-
damental para os que restaram. "Sem a
Afecom, não conseguiríamos manter um
profissional para vender nossos produtos
lá fora", afirma Luiz Atílio Troes, de 59
anos, proprietário da Tremarin Móveis,
de Farroupilha. "O trabalho em rede abriu
mercados e o nosso horizonte para a me-
lhoria de produtos." Fundada há 28 anos,
a Tremarin estreou no mercado externo
por meio da Afecom. A empresa passou
a comercializar seus móveis no Mercosul,
na América Central, na Espanha e nos
Emirados Árabes, que já respondem por
50% de seu faturamento de 6,5 milhões
de reais em 2006. •
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