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A aquisição de empresas do mesmo ramo de atividade incrementou a receita da Elgin S.A. , 
fundada em 1952, originalmente como fábrica de máquinas de costura. Neste ano, a Elgin 
Automação Comercial , uma das ramificações do grupo Elgin, adquiriu por US$ 1,6 milhão a 
Schalter , fabricante nacional de impressoras de cheques desde 1991. A Elgin começou a atuar 
neste mercado em 1998. Com a aquisição da Schalter, a Elgin aumentou seus pontos-de-venda 
de 400 para 500. Em relação ao ano passado, a companhia aguarda faturamento 100% maior, de 
R$ 20 milhões, enquanto a expectativa de expansão para o mercado de automação comercial gira 
em torno de 10% a 20% ante 2003.  
 
Conforme explica Alcebíades Espindola, diretor come rcial da Elgin Automação Comercial, a 
empresa tem direito à comercialização, produção e uso da marca Schalter por cinco anos. “Nas 
outras divisões da Elgin, isso já aconteceu muitas vezes, mas na área de automação comercial foi 
o primeiro investimento desse tipo”.  
 
Há dois anos no cargo, Espindola diz que a aquisição já incrementou a receita da companhia e até 
2005 deverá provocar crescimento de US$ 3 milhões no faturamento da Elgin. Para o ano que 
vem, o executivo aguarda receita de R$ 30 milhões. “Com a Schalter, aumentamos a 
competitividade da nossa linha de impressoras fiscais”, diz, explicando a decisão comercial, no 
caso a aquisição, que alavancou a Elgin Automação Comercial.  
 
Os produtos, que passaram a estampar a marca Elgin, são fabricados no pólo produtivo da zona 
franca de Manaus (AM). Além desta fábrica, a empresa ainda conta com uma outra em Mogi das 
Cruzes, no interior do Estado de São Paulo. Para Espindola, os produtos Schalter têm um 
excelente custo–benefício. “Vale notar que o canal de vendas da Schalter, com mais de 100 
revendedores, passou a oferecer também o mix da Elgin.  
 
Dessa forma, ampliamos o número de revendas certificadas pela companhia, que antes dessa 
aquisição chegava a 400 empresas”, ressalta o diretor. “Em número de equipamentos, a Elgin 
vendia, antes da negociação, cerca de cinco mil impressoras fiscais por ano, e nossa meta é 
chegar a 15 mil em 2005”, projeta o empresário. 
 
Para definir a quantidade de matéria-prima comprada para a produção das duas fábricas da Elgin 
Automação Comercial, Espindola conta com a ajuda do diretor de operações da empresa, Wilson 
Antunes. “Fazemos a compra baseada na previsão de vendas estimada pela área comercial”, 
afirma Antunes. O diretor de operações comenta que sempre tenta negociar com os fornecedores 
de matéria-prima. “A nossa principal ferramenta para conseguir descontos são pagamentos à 
vista e quantidades cada vez maiores”, diz. O executivo ressalta, ainda, que a Elgin faz todas as 
compras com capital próprio, o que lhe permite pagar sem grandes parcelamentos.  
 
Conforme explicam os diretores, parte da margem de lucro da Elgin é adquirida na negociação de 
Antunes com pequenas e médias empresas fornecedoras de matéria-prima. O restante fica por 
conta das negociações de Espindola com os revendedores da companhia. “Trabalho com pequenos 
e médios estabelecimentos comerciais de todos os ramos”, conta Espindola. 
 
Com o aumento da demanda da Elgin, que neste ano vendeu o dobro de equipamentos que em 
2003, Antunes garante que houve uma leve redução dos preços da empresa em relação ao ano 
passado. “As indústrias do setor oferecem bônus para quem compra volumes maiores. Para 
ganhar dos concorrentes, repassamos o desconto aos nossos clientes”, explica. O executivo 
comenta ainda que forma o preço de seus produtos sempre de acordo com o mercado. “Fazemos 
uma pesquisa para entrar na concorrência”.  
 



Ainda sobre a compra de matéria-prima, Antunes conta que grande parte das encomendas é 
negociada com empresas internacionais. “Para a importação de matéria-prima é necessário um 
planejamento maior, já que fazemos compras para 6 meses, neste caso. Já para os fornecedores 
nacionais, a previsão é de 3 meses”. Nos dois casos, o executivo diz que se houver financiamento 
para pagar a compra, este não ultrapassa 28 dias. 
De acordo com Espindola, os equipamentos fabricados pela Elgin permitem maior eficiência e 
agilidade aos varejistas. “Uma logística eficiente pode resultar em lucro maior”. 
 
 
Grupo 
Inaugurada há 52 anos, a Elgin S.A. atua em oito áreas diferentes, além de Automação 
Comercial: Refrigeração, Fundição, Condicionadores de Ar, Costura e Tricô, Exportação, Móveis de 
Cozinha (Cuisine Elgin), Linha Office (Escritório) e Informática.  
 
Empresa nacional, com sede na cidade de São Paulo, a Elgin tem lojas Cuisine Elgin espalhadas 
pelas principais cidades e shoppings do Brasil. Atualmente, todo o grupo fatura US$ 100 milhões 
por ano e gera mais de 1.500 empregos diretos em seus parques fabris. “Da necessidade cada 
vez maior de automatizar os estabelecimentos comerciais e bancários, surgiu a Elgin Automação 
Comercial”, lembra Espindola. A empresa é fabricante de 16 produtos, como caixas registradoras, 
impressoras fiscais, microterminais, computadores (CPUs) e leitores de códigos de barras.  
 
Para o diretor comercial, um dos pontos que coopera com o sucesso da empresa é a assistência 
técnica, disponível em todo o território nacional.  
 
DCI, São Paulo, 9 dez. 2004, Comércio, p.B3 


