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Desconto e agilidade
na entrega estão entre
as vantagens fornecidas
aos varejistas

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

As fusões e aquisições no varejo
de eletroeletrônicos se intensi-
ficaram nos últimos anos e, para
analistas de mercado, as em-
presas que ficassem de fora do
movimento de consolidação so-
freriam com o fortalecimento de
seus concorrentes. A negocia-
ção com a indústria era um dos
principais temores. Mas, vare-
jistas de médio porte estão con-
seguindo driblar a queda de
braço com os fabricantes.

Na paranaense Gazin, a re-
ceita é equilibrar as negocia-
ções, mantendo grupos pode-
rosos e nanicos entre os forne-
cedores. A ideia é tirar vanta-
gens de cada um deles. Para
Eduardo Bergamaschi, gerente
de compras da varejista, o pe-
queno fabricante tem mais dis-
posição para negociar. “Geral-
mente, tratamos direto com o
dono e fica mais fácil conseguir
descontos, os quais podem
chegar a 5%”, diz. Em um
mercado altamente competiti-
vo, no qual os lojistas também
costumam vender no atacado,
qualquer desconto, por menor
que seja, faz diferença.

Com as multinacionais, no
entanto, conversa é mais enges-
sada. De acordo com Berga-
maschi, as grandes empresas
costumam ter uma tabela espe-
cífica para cada cliente, que di-

ficilmente é alterada. “Quando
queremos comprar um volume
muito alto, temos alguma chan-
ce de melhorar as condições da
negociação, mas ainda assim é
difícil. Os executivos das gran-
des indústrias têm metas a
cumprir, eles raramente ce-
dem”, diz o gerente da Gazin.

Insegurança
Porém, nem tudo é perfeito no re-
lacionamento com os pequenos.
“No final do ano, quando com-
pramos em grande quantidade,
preferimos fechar a compra com
um fabricante mais estruturado.
O pequeno pode falhar na entre-
ga”, diz Bergamaschi. A Gazin
mantém um portfólio com 25 for-
necedores, entre linha marrom,
como televisores e aparelhos de
DVD; e branca, como fogões, ge-
ladeiras. “Ter um pequeno fabri-
cante por perto ajuda na negocia-
ção com o grande. Não ficamos na
mão de ninguém”, diz.

Na rede Salfer, que atua em
Santa Catarina e no Paraná, o
que pesa na hora de escolher o
fornecedor é o reconhecimento
da marca pelo consumidor. A
varejista faz pesquisas para sa-
ber quais as marcas desejadas
por seus clientes. “Comerciali-
zamos, por exemplo, os fornos

elétricos da Fischer, que não é
conhecida nacionalmente, mas
é famosa nas cidades onde atua-
mos”, diz Vanderley Gonçalves,
presidente da companhia. Uma
das vantagens em negociar com
fabricantes locais, segundo o
empresário, é a agilidade na en-
trega. “O pequeno fabricante
está perto da companhia e nos
atende mais rápido.”

Visita
A proximidade entre as empre-
sas também possibilita a revi-
são de algumas negociações.
Quando um produto está enca-
lhado na prateleira, varejista e
fabricante se encontram para
achar uma solução. “O dono da
fábrica vem até a loja, conversa
com a gente e nos fornece con-
dições especiais de pagamen-
to”, diz Gonçalves.

Como o gerente de compras
da Gazin, o presidente da Salfer
também equilibra as compras
negociando com grandes forne-
cedores. “Eles nos transmitem
confiança e mesmo que às vezes
nossa margem de lucro fique
menor, podemos contar com
algumas vantagens que acabam
compensando como, garantia
dos produtos e assistência téc-
nica”, afirma Gonçalves. ■

EXPANSÃO

R$ 4 mi
é o investimento da Latina
para iniciar a produção
de componentes, iniciativa
estratégica para a expansão
da companhia.

RECEITA

R$ 170 mi
foi o faturamento em 2010 e
a expectativa é chegar próximo
dos R$ 200 milhões este ano.

PRODUÇÃO

1,5 milhão
ao ano é a nova capacidade
de produção da companhia,
quase o dobro dos 850 mil itens
produzidos pela empresa até 2010.

Evandro Monteiro

Valdemir Dantas, presidente da
Latina, empresa que começa o
ano com produção 75% maior

Pequenos fabricantes são
mais flexíveis na negociação

Quando o produto
encalha na prateleira,
é comum que o
fabricante local
conceda condições de
preço e pagamento
especiais ao varejista

Grandes fabricantes, por
outro lado, têm as marcas
que os clientes querem

Henrique Manreza

■ NEGOCIAÇÃO

5%
A Gazin consegue descontos
com os fabricantes de até

■ PORTFÓLIO

25
Fornecedores de linhas branca
e marrom da Gazin somam

■ RECEITA

R$2bilhões

Este ano, a rede paranaense
deve registrar receita de
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 9.
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