
que o varejo obte-
ve um grande desempenho no primeiro se-
mestre, segundo dados do IBGE, atingindo
um crescimento de 22,8% no acumulado do
ano, o comércio procura formas de se desta-
car ante a concorrência. Não é para menos.
O rendimento dos trabalhadores avançou
10%, segundo o economista Fábio Bentes,
da Confederação Nacional do Comércio. O
crédito, espécie de gasolina para as vendas,
expandiu-se 7,1% em número de novas con-
cessões. Os dados levam em conta apenas o
dinheiro novo que entrou no mercado e dei-
xa de fora todos os financiamentos oriundos
do ano anterior. Nem mesmo o crédito auto-
motivo, que saltou 17,3% ante 2006, é levado
em conta. Resumindo a história: o crédito li-
berado no acumulado
do ano está 21% supe-
rior ao ofertado no ano
passado. Para quem
deseja crescer, de acor-
do com Bentes, é o ce-
nário ideal. "Este é um
ano que promete ser
um marco para o vare-
jo", analisa.

E foi justamente
nesse ambiente que as
Lojas Berlanda, de
Santa Catarina, encon-

traram espaço para emplacar um crescimen-
to de 26% e obteve a primeira colocação no
ranking de AS MELHORES DA DINHEI-
RO no setor Varejo. Segundo o presidente
da empresa, Nilso Beríanda, 2007 entrará
para a história de seu empreendimento
como ano em que o crescimento bateu no
teto da capacidade instalada. Este ano, a em-
presa abriu nada menos do que 67 estabele-
cimentos, do que chama de "lojas virtuais".
O investimento, segundo ele, é pequeno.
Bastam dois funcionários, poucas peças no
mostruário e um computador em que o clien-
te veja o mesmo produto que o vendedor.
"Ele escolhe e compra; em três dias estará
na casa dele." A simplicidade da operação foi
desenvolvida para aumentar a eficiência lo-



gística da empresa, que neste ano irá
faturar R$ 120 milhões, 20% a mais que
no ano passado. Partindo da lógica de
que as pessoas preferem fazer compras
próximo de suas casas, ele pretende es-
tar presente no maior número de muni-
cípios de seu Estado. "Aproveitamos as
rotas existentes e fazemos entregas
nesses lugarejos praticamente todos os
dias", explica. A eficiência logística, se-
gundo ele, levou a uma vantagem com-
petitiva. "Entregamos mais rápido que
a concorrência e isso faz com que as
pessoas nos procurem", analisa.

Outro aspecto observado pela Ber-
landa diz respeito à contratação de pes-
soal. Diferente de outros Estados do
Brasil, Santa Catarina possui colônias
de estrangeiros que cultivam não só os
hábitos, mas também a língua do país
natal. "Por isso sempre contratamos
pessoas da própria cidade", diz. Em al-
guns casos, comenta o presidente, a
pessoa tem de saber italiano e alemão
de forma fluente. Para ele, nesses ca-
sos, colocar alguém estranho à comuni-
dade ou de fora, é pedir para empacar

as vendas. Isso porque,
nessas cidades, a credibi-
lidade pessoal é um fator
que conta muito. Mas
para alavancar esse cres-
cimento algumas conces-
sões tiveram de ser reali-
zadas. Até o ano passa-
do, a empresa financia-
va as operações com o
seu próprio capital.
Isso limitava o número
de parcelas a 15. "Dei-
xar o crédito nas mãos
de um banco, sempre
achamos que era per-
der dinheiro", revela
Nilso. Para ele, com as
atuais taxas de juros, o fi-
nanciamento é uma im-
portante fonte de arreca-
dação. "Mas por outro lado,
corrência financiava em até

ria com o Banco GE.
Com o novo modelo,
quem quiser pode com-
prar na loja com zero de
entrada e mais 24 pres-
tações fixas. "O banco só
entra nas operações aci-
ma de 15 parcelas, para
baixo disso, a Berlanda
continua bancando o fi-
nanciamento com o seu
capital de giro", revela o
presidente. O lucro das
operações acima das 15
prestações é dividido en-
tre a loja e o banco.

Para o próximo ano, a
empresa acredita que há
muito terreno a ser con-
quistado. O primeiro
passo já foi dado. "Nosso

plano consistia em abrir mais lojas, mas
seria necessário aumentar nossa cen-
tral de distribuição, que não tinha capa-
cidade de estocar mais produtos", reve-
la o presidente. As obras estão em cur-
so e devem ficar prontas logo nos pri-
meiros meses de 2008. "Assim que am-
pliarmos nossa infra-estrutura vamos
seguindo em direção ao sul do Estado,
onde há espaço para abrirmos mais lo-
jas", diz. Mesmo com alto faturamento,
Nilso diz que pretende continuar foca-
do em Santa Catarina. Para ele, uma
das vantagens de sua empresa é justa-
mente conhecer o cliente. E só depois
de conquistar o seu próprio Estado é
que a empresa irá partir para aven-
turas em mares desconhecidos. "Mas
até lá, temos muito trabalho para fazer
aqui, em nossa casa", afirma Nilso. H
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Fonte: As Melhores da Dinheiro, n. 526-A, p. 188-190, out. 2007. 




