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Indústria vende direto a lojas e
inviabiliza o atacado elétrico

são paulo

O aumento da concorrência en-
tre fabricantesde materiaiselétri-
cos, principalmente de fios e ca-
bos, está prejudicando as reven-
das. Para aumentar o faturamen-
to, as fábricas “pulam” as reven-
das enegociam diretamentecom
consumidores. No primeiro bi-
mestre de 2007, algumas varejis-
tas registraramqueda de40% nas
vendas em relação a igual período
de 2006.

Marco AurélioSprovieri Rodri-
gues, presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Material
Elétrico e Aparelhos Eletrodo-
mésticos no Estado de São Paulo
(Sincoelétrico), afirma que, com
medo da concorrência, as fábri-
cas estão tomando uma atitude
imediatista e pensando somente
no retorno a curto prazo.

Clientes
Os principais clientes atendi-

dos diretamente pelos fabrican-
tes são construtoras, indústrias e
instaladores, ou seja, consumi-
dores que compram em grandes
quantidades. Mas, segundo
Sprovieir, nãopára poraí. Eleafir-
ma queas indústriasnão vendem
umrolode fioparaoconsumidor
final,mas quese odonode umes-

critório desejar compraruma de-
terminada quantidade de lâmpa-
das, diretamente do fabricante,
porexemplo, elecertamenteserá
atendido.

“Eles fazem concorrência dire-
ta com as revendedoras. Isso já
acontece há algum tempo mas
vem se intensificando. Os fabri-
cantes começaram a comerciali-
zar quantidadesexpressivas dire-
to com o consumidor”, diz Spro-
vieri.

Queda nas vendas
Manoel Coyado Reverte, pro-

prietário da A3 Eletro Comercial,
explica que tempos atrás ele ven-
dia umcentro de mediçãopor dia
e que agora comercializa apenas
umporano. Oempresárioafirma
quea maiorpartedo prejuízofica
no setor de fios e cabos, já que es-
tes produtos representam cerca
de 20% do faturamento da loja.
“Seeu vendoumcabopor R$130,
o fabricante oferece o mesmo
item por R$ 105. Tive queda de
40% nas vendas no começo do
ano na comparação com o mes-
momês de2006”, lamentaRever-
te. Ele lembra um caso no qual um
cliente de muitos anos passou a
comprar diretamente do fabri-
cante.

“Esse cliente comprou uma
grande quantidade, cerca de R$
300 mil, mas o próprio fabricante
não tinha o estoque de todos os
itens. Como havia desenvolvido
uma relação de amizade com es-
se cliente,resolvi forneceros pro-
dutosque eleprecisava.E àmedi-
da que a fábrica fazia a entrega es-
te cliente me devolvia as peças”,
lembra Reverte.

Jorge Abiduch, proprietário da
Santil, com duas lojas em São
Paulo, diz que a concorrência
com os fabricantes prejudica os
negócios, masque suasunidades
não sofreram queda nas vendas
neste início de ano na compara-
ção com mesmo período do ano
passado. Para Abiduch, o reven-
dedor também é um dos respon-
sáveisporesta situação.“Àsvezes
por causa de 2% ou 3% de descon-
to em uma compra o revendedor
troca de fornecedor”, diz Abidu-
ch.

Outro lado
“Não podemos usar somente o

caminho do distribuidor. Esta-
mos em um mercado muito com-
petitivo”, diz Chaim Tencer, dire-
tor comercial da Ficap, fabrican-
tes de fios e cabos. Ele afirma que
construtoras, instaladores e in-
dústrias são grandes parceiros.
Mas, mesmo assim, segundo
Tencer, a companhia privilegia
grandes efiéis distribuidorescom
descontos e formas facilitadas de
pagamento.

“Normalmente, estesrevende-
dores são fiéis e mantêm grandes
quantidades de nossos produtos
em suas lojas. Focamos nossa
atenção nos revendedores nos
quais temos participação impor-
tante”, afirma o executivo.

Chain explica que, em alguns
casos, os revendedores não têm
todo o estoque solicitado e que
por isso é muito mais viável ven-
der diretamente para esses clien-
tes. Reverte, da A3 Eletro, não
concorda e afirma que alguns fa-
bricantes, como, por exemplo, a
Pial Legrand, que produz inter-

ruptores e tomadas, vendem seus
produtos apenas para as reven-
dedoras. “Todos os fabricantes
poderiam fazero mesmo”,diz Re-
verte. Walfredo Linhares, diretor
comercial daAmanco, queé foca-
da na fabricação de produtos hi-
dráulicos, mas também produz
materiais elétricos, afirma que a
companhia vende somente para
pessoa jurídica e após uma deta-
lhada análise do contrato social
do cliente. “Vendemos direta-
mentepara construtoraseindús-
trias porque elas são empresas re-
conhecidas. Também fazemos
uma análise detalhada do contra-
to social da empresa. Vendemos
para empresas, não para consu-
midores finais. Para nossa com-
panhia, os consumidores são os
usuários de um edifício feito por
uma construtora, por exemplo ”,
defende Linhares. “Estamos de
acordo coma lei enossos concor-
rentes têm a mesma prática”.
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Fabric antes
diversificam canais de
venda e irritam
revendedores; em
algumas lojas a queda
nos negócios foi de 40%
no primeiro bimestre
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Supermercado
mineiro tenta barrar o
avanço dos grandes

belo horizonte

Com o acirramento da disputa
no setor supermercadista a ca-
pital mineira, as grandes redes
buscam espaços no interior de
Minas Gerais. O grupo Pão de
Açúcar, por exemplo, que con-
trola abandeira Extra,vai inves-
tir R$ 30 milhões em uma unida-
de, ainda no primeiro semestre,
na cidade de Uberlândia, no
Triângulo Mineiro. De olho na
movimentação dos gigantes do
setor, as redes mineiras também
planejam investimentos, na
tentativa de barraro avanço dos
“forasteiros”.

A rede de supermercados
ABC, com atuação na Região
Centro-Oeste do Estado, vai in-
vestir cerca de R$ 8 milhões na
abertura de três unidades. Em
maio, com investimentos de R$
2 milhões, a rede abre as portas
de duas lojas, na cidade de Ara-
xá, no Alto Paranaíba. Já em se-
tembro, com aportes de R$ 6 mi-
lhões, será a vez da cidade de Be-
tim, na Grande Belo Horizonte.
De acordo com Waldemar
Amaral, proprietário da rede
ABC, a concorrência no setor
tende a ficar ainda mais acirrada
com a manutenção da queda
dos juros e a maior disponibili-
dade de crédito no mercado. “E
quem marcar seu espaço pri-
meiro, deve levar vantagem
nessa briga”, acredita.

Apesar de ter menos “poder
de fogo”na comparaçãocom as
grandes redes, o supermerca-
dista mineiro acredita que o di-
ferencial da rede ABC é justa-
mente aexperiência como con-
sumidor do interior. “Ele tem

mais tempo para fazer suas
compras e, de certa forma, fica
mais exigente. E a gente apren-
deu muito a trabalhar com esse
perfil de cliente”, diz Amaral.A
rede quer ampliar ainda mais
sua presença no interior e estu-
da oportunidades nas cidades
com mais de 80 mil habitantes.

Assim como o supermercado
ABC, outras redes também de-
vem levantar novas bandeiras
nascidades mineirasnospróxi-
mos meses. A Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, a Zona
da Mata, o Vale do Aço e o Centro
Oeste mineiro vão receber a
maior parte dos investimentos.
Entre os mineiros, as redes
Bahamas e Bretas já confirma-
ram os aportes. Com19 lojas es-
palhadas pelas cidades da Zona
da Mata, a redeBahamas vai in-
vestir cerca de R$ 7 milhões em
duas unidades. “Estamos estu-
dando oportunidades em um
raiode200 quilômetrosdonos-
so centro de distribuição, insta-
lado em Juiz de Fora. Até o final
do ano, novas lojas devem ser
abertas na mesma região”, reve-
la Nélson Júnior, gerente de
Marketingdo Bahamas.

Já a rede Bretas, com atuação
maior no Vale do Aço, vai inau-
gurar a sua quarta unidade, na
cidade de Montes Claros ainda
neste primeiro semestre de
2007.”No primeiro semestre,
pretendemos inaugurar essa
unidade em Minas. Porém,
também devemos abrir outras
no segundo semestre”, garante
Lastênia Duarte, gerente de
Marketing da rede Bretas.
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Buscando escolhas
independentes
Crescimento acelerado passa por
mudança de hábitos econômicos

É comum os restaurantes oferecerem, principal-
mente nosfinais de semana, umcardápio infantil.
Além dabatata frita,exigência absolutada garota-
da, os cardápios infantis são adaptações dos pra-
tos principais oferecidos ao público adulto. Por-
ções reduzidas evitam despesas desnecessárias.

Um outro dia sentou-se ao meu lado uma se-
nhora, digamosrelativamente obesa,e umacrian-
ça, paradoxalmente,pode-se dizer mirrada.O gar-
çom aproximou-se e a cliente escolheu um ham-
burger eo garoto,além dabatata fritae doimpres-
cindível refrigerante, pediu um mini hamburger.

Volto minhaatenção ao jornal. Aliestava estam-
pada uma matéria discutindo o crescimento da
economia brasileira, mais especialmente do mer-
cado de consumo.As comparações internacionais
enriqueciam o texto com dados de diversos países.

A economia americana cresceu 3,4% em 2006.
Asvendas nominaisdevarejonos EstadosUnidos
(incluindo vendas de gasolina e dos automóveis,
mas não os serviços de alimentação) cresceram 5.

4% em 2006, faturando US$ 3.9 trilhões. Diversos
fatores conectados eram apontados na matéria
como condicionantes destasituação. Apontava-se
a inflação controlada, graças à invasão dos produ-
tos chineses, como a origem da maior disponibili-
dade de renda do consumidor americano. Tal dis-
ponibilidade, na presença de baixas taxas de juros
e grande oferta de crédito, mantiveram o cresci-
mento do consumo nos EUA.

Percebo que estavam chegando os pratos da se-
nhora ao meu lado e seufilho, ou seja, o hamburger
grande paraa mãee opequeno parao garoto.A ba-
tata havia sidoacomodada estrategicamente bem
perto do garoto. Voltei para minha leitura sobre o
crescimento doconsumo. Adespeito dotamanho
da economia americana, pensei, a taxa de expan-
são do produto era muito significativa. Olhei rapi-
damente para o lado e vi que a senhora, apesar de
seu peso avantajado, devorava o seu hamburger
com apetite, enquanto os seu filho apenas circun-
dava o hamburguezinho com dentadas laterais.

Oconsumo dogarotolembrou-meque oBrasil,
a despeito de sua baixa densidade econômica,
cresceu somente 2,9%. O mercado de consumo, no
entanto, cresceu: as vendasde veículos automoto-
res expandiram-se 11%, osetor de supermercados
caiu 1,65%, móveis expandiram 8,5%...

Lamentavelmente, entretanto, as dentadas que
circundam o hamburguerzinho não são suficien-
tes para alimentar o mirrado garoto. Ele precisa
crescer. Paracrescer, por certoo hamburger nãoé o
tipo dealimentação adequada,porém aquantida-
de também é importante. O garoto precisa saber
por ele mesmo fazer melhores escolhas. É bom
lembrar que mãe mesmo só existe uma.

Marcelo Felippe Figueira éprofessor epesquisadordo Provar-
Programa de Administração do Varejo, da FIA-USP

em fevereiro,de R$ 1.562,25(4,46 vezes omínimo vi-
gente), valorligeiramente inferiorao apuradoem ja-
neiro, quando correspondia a R$ 1.565,61.

Nos dois primeiros meses de 2007, a cesta básica
registrou elevação em 15 capitais, parte delas com
aumentosmuitoexpressivos,como éocasodeReci-
fe (12,70%), Vitória (9,00%), Belo Horizonte (8,09%)
e Fortaleza (7,53%). Apenas em Porto Alegre
(-0,74%) a variação acumulada é negativa.

Em 12 meses — entre março de 2006 e fevereiro
último— nenhumalocalidade apresentouvariação
acumulada negativa. As maiores elevações foram
apuradas em Recife (17,00%), Belo Horizonte
(13,90%), Belém (12,64%) e Fortaleza (12,10%). A
menor alta em um ano, deu-se em Brasília: 1,69%.

Considerando-se a média simples da jornada de
trabalho necessária, nas 16 capitais, para a compra
da cesta básica, verifica-se que o trabalhador que ga-
nha salário mínimo necessitou cumprir 102 horas e
37 minutos, em fevereiro. Em janeiro, a mesma aqui-
sição comprometia 99 horas e 58 minutos, enquan-
to em fevereiro de 2006, exigia 110 horas e 12 minu-
tos. Procedimento semelhante é verificado compa-
rando o custo médio dacesta com o salário mínimo
líquido—após adeduçãodaparcela referenteàPre-
vidênciaSocial.Nestecaso, verifica-seque,emfeve-
reiro, a proporção correspondia a 50,51%, contra
49,21%, em janeiro, e 54,24%, em fevereiro de 2006.

Aexemplodoque ocorreuemjaneiro,umnúme-
ro pequeno de produtos registrou comportamento
predominantemente altista em fevereiro.
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São Paulo tem o valor mais alto; lista
de gêneros básicos sai pelo menor
preço em João Pessoa e Aracaju

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Cesta básica custou mais em 13
capitais em fevereiro, indica Dieese

sãopaulo // Em fevereiro, o preçodo conjunto de gê-
neros alimentícios essenciais manteve o predomí-
niodealta,comportamento verificadoem13das16
capitais onde o Dieese – Departamento Intersindi-
cal de Estatística eEstudos Socioeconômicos — rea-
liza,mensalmente, aPesquisa Nacionalda CestaBá-
sica. As maiores elevações foram apuradas em For-
taleza (11,51%), Recife (8,61%), Natal (5,88%) e Belo
Horizonte (5,18%). Pequenas quedas foram apura-
das em Porto Alegre (-0,81%), Aracaju (–0,76%) e Flo-
rianópolis (–0,09%).

Com a retração verificada na capital gaúcha e os
aumentos ocorridos em São Paulo (0,67%) e Belo
Horizonte —cidades ondeos produtosbásicos cus-
taram, em fevereiro, respectivamente, R$ 185,96 e R$
185,37 — Porto Alegre (R$ 184,85) deixou de ter a ces-
ta mais cara. João Pessoa (R$ 141,54) e Aracaju (R$
141,66) apresentaram os menores valores para os
alimentos essenciais. Com base no custo apurado
para a cesta,em São Paulo, elevando em considera-
ção a determinação constitucional que estabelece
que o salário mínimo deveria ser suficiente para co-
brir as despesas de um trabalhador e sua família com
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário,
higiene,transporte,lazere previdência,oDieesees-
tima que o salário mínimo necessário deveria ser,
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Farmácias aumentarão
os preços de remédios
são paulo

A partir do dia 10 de abril, o consu-
midor deve encontrar medica-
mentos até 3,2% mais caros nas
prateleiras das farmácias. A afir-
mação é do presidente da Asso-
ciação Brasileira de Comércio
Farmacêutico (ABC Farma), Pe-

dro Zidói. De acordo com a enti-
dade, as indústrias têm permis-
são para aumentar os preços uma
vezpor ano.Em2007,o prazopa-
ra que as informações sobre rea-
justes sejam passadasao governo
termina no dia 31 de março. Até
queasalterações cheguemaosci-

dadãos, leva-se algo em torno de
dez dias.

No ano passado, o teto de en-
carecimento foi fixado em 5,5%.
“Teve produto que ficou 2,8%; 3%
mais caro, o que resultou em um
aumento médio de 4,5%”, con-
tou. De acordo com o presidente
da ABC, o encarecimento não é
abusivo.“As empresastêmneces-
sidade de aumentar seus ga-
nhos”, justificou.
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k CONFLITO

«Eles [os fabricantes]
fazem concorrência
direta com as
revendedoras. Isso já
acontecia, mas vem se
intensif icando»
MARCO AURÉLIO SPROVIERI
PRESIDENTE DO SINCOELÉTRICO

POSTOS DE GASOLINA

Conveniência atrai
jovem rico, diz pesquisa
são paulo

Pesquisa divulgada pelo Institu-
to Datafolha mostra que as cha-
madas lojas de conveniência,
em sua maioria localizadas em
postos de gasolina e geralmente
com funcionamento 24 horas
por dia, concentram público jo-

vem, mas qualificado.
Apesquisaaponta queaslojas

de conveniência são freqüenta-
das por 23% dos brasileiros. En-
tre os freqüentadores, 16% di-
zem que visitam mensalmente
essas lojas.

ODatafolha mostraaindaque

o perfil do consumidor das lojas
de conveniência é qualificado.
Na Classe A, 49% freqüentam as
lojas de conveniência.

Já entre os quetêm nível supe-
rior de escolaridade, a freqüên-
cia chega a 43%.

Entre os jovens, com idade de
16a24 anos,30%costumamfre-
qüentar lojas deconveniência —
32% dos rapazes e 28% das garo-
tas nesta faixa etária.
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