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Lojista que consegue transformar o fornecedor em parceiro está um passo à frente no varejo. 
Produtos de qualidade, com preços competitivos, entrega e prazos de pagamento respeitados são 
quesitos levados em conta na hora de selecionar as empresas. A relação entre lojista e fornecedor 
está longe de ser um mar de rosas, mas aprender com os erros pode evitar problemas futuros.  
 
Henrique Colasanti, dono da loja de utilidades domésticas Loja do Bom Desenho, no Jardim 
Botânico, tem vasta experiência em comércio. Afinal, são 30 anos no varejo. O empresário conta 
que muita coisa mudou em três décadas. Enquanto antes os pedidos eram feitos com seis meses 
de antecedência, hoje são 30 ou 60 dias porque não se pode fazer grandes estoques.  
 
- Já tive problema por não conferir a mercadoria entregue. O fornecedor faz a troca, mas o 
prejuízo é inevitável, pois perde-se até que o erro seja corrigido e o produto, reposto. Foi assim 
quando comprei copos para uísque. Só fui descobrir que a mercadoria entregue não foi a pedida 
depois. Desde então, confiro tudo que chega - conta Colasanti.  
 
Para enfrentar as dificuldades econômicas vividas pelo consumidor, o comerciante trabalha com 
variedade maior e estoque menor. Segundo o lojista, forma, função e preço são aspectos que 
observa com rigor na hora de fazer a encomenda. Depois avalia o preço e prazo de pagamento.  
 
Tudo para manter os antigos parceiros  
 
Dono da Floricultura Tulipa, no Centro, Flavio Hauch Moreira não foge à regra. Toma todos os 
cuidados na hora de escolher um novo fornecedor e procura manter os antigos para evitar falhas 
na entrega da mercadoria, especialmente em datas comemorativas. Com cerca de 15 
fornecedores, já passou por todo tipo de infortúnio.  
 
- Comprei mercadoria que não chegou, que veio trocada ou que me foi entregue estragada. Para 
evitar dor de cabeça, trato diretamente com os fornecedores, não passo a tarefa a outros. E 
quando preciso de encomenda especial, não arrisco, recorro aos mais antigos. A seleção errada 
acontece quando lidamos com fornecedor não estabelecido ou que é desconhecido no mercado - 
observa.  
 
Fernanda Chies, dona de lojas de moda feminina em Ipanema e Rio Sul, é outra que já teve sérios 
problemas com fornecedores. O nome da lojista foi parar três vezes na Serasa (Centralização de 
Serviços Bancários) por causa de um fornecedor. Mas o problema não é incomum.  
 
- É comum o fornecedor negociar com os bancos a duplicata que assumimos para pagamentos 
futuros. Se por alguma razão devolvo a mercadoria, automaticamente o negócio teria de ser 
desfeito. Só que o banco passa a ser meu credor, cobrando pelo que, de fato, não recebi, o que 
me obriga a uma maratona para baixar o título no cartório e provar que o negócio não chegou a 
ser fechado. Já preferi ficar com mercadoria por causa dessa burocracia - conta.  
 
A via-crúcis da empresária não se esgota nestes episódios. Fernanda comprou  
 
z sandálias de um fornecedor e viu a mesma mercadoria, com uma pequena alteração, em loja 
popular. Reclamou da falta de exclusividade, do preço e acabou engolindo mais um sapo, como 
costuma dizer. "Cancelar o fornecedor pode me deixar sem a mercadoria e eles sabem disso, 
tanto que vivem falando que, se não quiser, eles têm quem compre", reclama.  
 
Melhor é encomendar direto do fabricante.  
 



Pedro Conti, dono da papelaria Contigráfica, em Laranjeiras, tem cadastro de 650 fornecedores, 
mas compra basicamente de 30. O lojista ensina que o melhor é fazer os pedidos diretamente aos 
fabricantes.  
 
- No fim do ano, houve atraso de 15 dias na entrega das agendas. Enquanto esperava pela 
mercadoria, tive que dar uma solução quebra-galho, comprando de outro fornecedor, porque não 
podia ficar sem o produto. Este é um problema que faz com que a loja perca o pique de vendas. 
Mas, de modo geral, tenho bons fornecedores, parceiros há 40 anos - relata.  
 
Conti afirma ainda que a relação de camaradagem e a boa conversa do fornecedor não devem ser 
determinantes de uma compra. Ele afirma que mantém relações cordiais com seus fornecedores, 
mas jamais comprou mercadoria por amizade.  
 
Diretor do Centro de Estudos do Varejo (CEV), Luiz Freitas diz que o comerciante costuma 
priorizar preço e prazo de pagamento quando estes devem ser os últimos itens da negociação. O 
consultor explica que o principal na relação com o fornecedor é a qualidade e o comprometimento 
com a entrega.  
 
- Buscar referências do fornecedor no mercado é cuidado básico. A falta de conhecimento pode 
gerar situações desagradáveis. Atraído por preços baixos, o lojista corre o risco de ficar diante de 
um fornecedor que não cumpre o prazo de entrega e acaba lhe tirando a oportunidade de fechar 
negócio melhor com um fornecedor concorrente - ensina Freitas.  
 
Cuidados  
 
>> Selecionar o fornecedor a partir da qualidade da mercadoria.  
 
>> Buscar referências do fornecedor no mercado.  
 
>> Definir com clareza preços e prazos de pagamento.  
 
>> Procurar tratar diretamente com o fornecedor.  
 
>> Se possível, comprar diretamente do fabricante.  
 
>> Não se deixar levar pela boa conversa nem permitir que a camaradagem influa na decisão de 
compra. 
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