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Na Bahia, 39 laboratórios de análises clínicas uniram-se em uma central de negócios. Juntos, 
eles conseguiram um abatimento de 40% no valor da contratação de serviços laboratoriais 
terceirizados. Em Porto Seguro (BA), a compra compartilhada de materiais permitiu uma 
redução de custos para 14 hotéis e pousadas de pequeno e médio portes e agora eles já 
começam a promover ações de marketing. No Alto do Vale do Itajaí (SC), 21 empresários, 
donos de casas agrícolas, fazem compras conjuntas e, assim, conseguem descontos de 2% a 
15%. Eles também compartilham áreas de depósitos e até planejam um investimento numa 
fábrica de rações. 
 
No Brasil, a união de pequenos e médios empresários em centrais de negócios ganhou 
relevância nos anos 90, quando pequenos supermercadistas, sentido-se ameaçados pela 
concorrência de grandes redes de varejo, passaram a fazer compras e promover ações 
conjuntas de marketing. "Era a única forma de ganhar competitividade e concorrer com 
grandes empresas", diz o empresário Paulo Valmir, coordenador do Comitê de Redes e 
Associações de Negócios da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e presidente da 
Unisuper, central de negócios que reúne 88 supermercadistas no Rio Grande do Sul.  
 
Em seguida, a estratégia foi imitada por donos de pequenas lojas de materiais de construção e 
farmácias. Nos últimos anos, as centrais de negócios difundiram-se para os mais diversos 
segmentos econômicos. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que o número de centrais 
de negócios no país saltou de 257 em 2005 para 841 em 2008. As associações já são 
detectadas em 77 segmentos de atividades. A maioria das centrais de negócios, 478, reúne 
empresas do varejo. Supermercados, farmácias, lojas de material de construção, artesanato, 
lojas de móveis e autopeças são, na ordem, os segmentos com mais associações. No setor de 
serviços são 69 centrais, que reúnem de imobiliárias a escolas. Na indústria, são 87 centrais, 
principalmente de confecções, petróleo e gás e couro e calçados. Já no agronegócio, são 206 
centrais. 
 
Segundo a pesquisa, as principais ações que os empresários realizam em conjunto são 
compras compartilhadas, marketing e vendas. Mas muitas também já somam esforços para 
armazenar e distribuir seus produtos e treinar mão de obra. Uma tendência é a adoção de uma 
marca única, que, em alguns casos, complementa a marca própria do empresário, e, em 
outros, se sobrepõe a ela, substituindo a marca original.  
 
Para Wang Hsiu Ching, gerente da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional, o 
pequeno empresário tem cada vez mais consciência de que é pouco competitivo e que a união 
com outros empresários pode gerar uma escala comercial que lhe confere maior poder nas 
negociações com fornecedores. "A grande dificuldade da cooperação é superar a desconfiança 
mútua, compartilhar custos e ganhos", relata a consultora. "Quanto mais a desconfiança é 
superada, maior é o número de ações compartilhadas e maior é a integração entre os 
participantes das centrais", diz Ching.  
 
A Rede Labforte, criada há dois anos e meio por empresários do setor de análises clínicas de 
Vitória da Conquista e de Feira de Santana, no começo tinha apenas o propósito de debater e 
trocar experiências sobre a implantação de sistemas de qualidade. Onildo Pereira de Oliveira 
Filho, presidente da rede, relata que as conversas evoluíram para a discussão de outros 
problemas comuns, como a necessidade de controle de custos e as oportunidades de economia 
que surgiriam com a formação de uma central de compras. 
 
O primeiro item abordado foi a compra de serviços laboratoriais terceirizados. Como relata 
Oliveira Filho, os laboratórios de diagnósticos trabalham com aproximadamente três mil 
exames diferentes, mas somente 400 são de grande demanda. Não faz sentido para pequenos 
e médios laboratórios manter estrutura e equipamentos para realizar exames esporádicos, 
solicitados duas ou três vezes por mês. Esses exames são repassados para laboratórios 
maiores. Os empresários da Labforte detectaram que, juntos, eles somavam uma demanda de 
R$ 10 milhões anuais em serviços terceirizados. Encaminharam todos os serviços para um 



único laboratório, o Álvaro, do Paraná, e conquistaram um desconto de 40%. "Só com essa 
negociação, meu laboratório reduziu suas despesas mensais em R$ 22 mil", diz Oliveira, que é 
proprietário do Labo, de Vitória da Conquista. 
 
A Labforte também já conseguiu descontos de 12% na compra de bioquímicos e de 5% a 8% 
na aquisição de tubos de coleta e etiquetas de código de barra. Os próximos passos da rede já 
estão programados. O marketing dos laboratórios será realizado em conjunto e terá início com 
a adoção da marca Labforte como complemento do nome de cada laboratório. Os empresários 
também já estão se cotizando para investir R$ 500 mil na construção, em 2010, de uma usina 
de exames laboratoriais em Salvador. "Vamos realizar exames que hoje não há quem faça na 
Bahia", afirma Oliveira.  
 
Em Santa Catarina, 21 donos de pequenas lojas agropecuárias se uniram na Agro Real, 
fundada em 2003 com apoio do Sebrae. Juntos, eles atendem 25 mil clientes mensalmente em 
46 municípios. Os lojistas da Agro Real têm atuação diversificada; apenas na área agrícola, 
atuam com mais de 40 culturas, como soja, arroz, feijão, milho e hortifrutigranjeiros. Mas eles 
também comercializam material de construção, insumos e equipamentos. Acácio Ramos 
Arruda Neto, presidente da Agro Real, relata os benefícios da compra compartilhada: 
"Conseguimos melhores prazos de pagamento e descontos que vão de 2% a 15%, dependendo 
do produto, da época do ano e do volume negociado", diz o empresário. Segundo Arruda, um 
empresário isolado na rede compra em torno de 200 toneladas de fertilizantes, mas em 
conjunto, uma única compra negocia sete mil toneladas. "O volume aumenta 
significativamente nosso poder de barganha e nos deixa competitivos no mercado", diz o 
empresário.  
 
A Agro Real tem duas unidades de recebimento de grãos com capacidade acima de 400 mil 
sacas e áreas de depósitos que somam 12 mil metros quadrados. Para 2010, a associação 
pretende construir uma sede própria e depósito com área de 1,2 mil m². Até 2015, além da 
expansão contínua da área de estocagem, a meta é construir uma fábrica de rações.  
 
Em Porto Seguro, a Rede Porto, fundada no fim de 2008, reúne 14 meios de hospedagem. 
Marcelo Bernardo, presidente da associação, relata que a compra compartilhada de itens 
diversos, como colchões, papel higiênico, água mineral, televisores e sabonetes, gera redução 
de custos de 10% a 20%, dependendo do produto. Mas a união, em sua opinião, pode render 
benefícios em outras áreas. "Hoje há uma grande oferta de leitos em nossa região e muitos 
empresários estão trabalhando com margens de lucro reduzidas para manter ocupação. 
Unidos, podemos promover o destino de forma organizada e assim aumentar a ocupação, e 
também negociar melhor com as operadoras de turismo", diz o empresário. 
 
Nos supermercados, os serviços incluem central de compra, logística de distribuição e 
marketing. As melhores redes do setor oferecem ainda consultoria empresarial, assistência 
contábil e jurídica e trabalham com produtos de marca própria e até cartão de crédito próprio. 
As centrais já respondem por 13% do faturamento setorial. O número de redes, porém, tem 
diminuído, em 2007, caiu de 150 para 126.  
 



 
 

 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 ago. 2009, Pequenas & Médias Empresas, p. 
F1. 


