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Das 250 existentes no País, 150 concentram supermercadistas. As centrais de compras 
dos pequenos supermercados já são o terceiro maior cliente do setor atacadista em 
todo o País, ficando atrás apenas do Hipermercados Carrefour e do Grupo Pão de 
Açúcar. "Elas conquistaram essa posição de uns três anos para cá", comentou 
Sussumu Honda, presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), 
entidade que está organizando, sob a coordenação técnica da empresa de consultoria 
Gouvêa de Souza & MD, o 1° Encontro Nacional de Centrais de Negócios, que 
acontecerá em São Paulo de 27 a 29 de maio durante a realização da feira anual da 
Apas.  
 
Segundo Aylton Fornari, vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados 
(Abras), o faturamento das centrais de compras formadas pelos pequenos e médios 
supermercadistas cresceu de 10% a 15% no último ano "e já está no mesmo nível da 
quinta maior empresa no ranking dos supermercados".  
 
As centrais de compras começaram a aparecer no País há dez anos, mas ganharam 
força nos últimos cinco anos. Surgiram da reunião de pequenos supermercadistas para 
ganhar poder de barganha junto aos fornecedores, mas atualmente se estende a 
outros setores como os de material de construção, de farmácia, de varejo de móveis, 
de papelarias entre outros.  
 
"Consegue-se descontos junto aos fornecedores que vão de 5% a 8%, em média", 
lembrou João Francisco de Pinedo Kasper, consultor da Associação dos Varejistas do 
Espírito Santo, apontada como a mais antiga central de compras do Brasil. Além de 
reduzir custos, "os membros das centrais registram um aumento de vendas de até 
30%", completou o presidente da Apas.  
 
Levantamento preliminar realizado pela Gouvêa de Souza mostra que existem hoje 
cerca de 250 centrais de compras ou centrais de negócios em todo o Brasil. Pelo 
menos 150 delas reuniriam os pequenos e médios supermercadistas, 22 estão no setor 
de farmácias e drogarias, 28 concentram-se no varejo de material de construção e 
sete no segmento de móveis.  
 
A região Sudeste do País ainda concentra o maior volume de negócios (cerca de 70%) 
seguido da região Sul, com 20%, mas o consultor capixaba afirmou que o movimento 
tem crescido "de forma expressiva" no interior de Minas Gerais, Sul da Bahia e na 
direção do Nordeste e do Centro-Oeste.  
 
Aumento de receita  
De acordo com Pinedo Kasper, estima-se que as 150 centrais de compras criadas pelos 
supermercados de pequeno porte movimentaram de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões, em 
2001, valor que, disse ele, teria crescido 15%, em 2002. Seus associados são lojas de 
4 a 5 check-outs, que empregam cerca de 30 funcionários e faturam R$ 350 mil por 
mês, em média.  
 
No Espírito Santo, são 73 empresas com 85 lojas que compram pelo menos 3 mil itens 
junto a 240 fornecedores. "Apenas 15, no máximo, são fornecedores de grande porte", 
acrescentou o consultor.  
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Da mesma forma que em outros países, as centrais de compras passam por 
transformações que as levarão a tornar-se centrais de negócios, ampliando assim suas 
áreas de atuação para atividades como marketing compartilhado, tecnologia, gestão de 
estoque e logística, gestão financeira e de crédito e treinamento de pessoal.  
 
Esse tem sido o modelo adotado, por exemplo, pela Rede Construir, uma central de 
negócios de São Paulo no segmento de materiais de construção formada por 42 
unidades instaladas na região da Grande São Paulo. "Conseguimos descontos de até 
25%, dependendo do produto, em nossas compras. Além disso, pagamos à prazo o 
preço à vista", disse Antonio Fappi, presidente da rede Construir, constituída de lojas 
com área de venda acima de 150 m, que já tem uma carteira de 160 fornecedores.  
 
De acordo com Fappi, no ano passado, as vendas da rede Construir cresceram 7% em 
relação ao exercício anterior. "A loja que passa a integrar a nossa rede geralmente tem 
um aumento de 40% no seu patamar de vendas, nos primeiros meses", declarou ele.  
Farmácias e drogarias  
 
No varejo de farmácias e drogarias, a FarmaVip, central de negócios da Federação 
Brasileira de Redes Associativistas de Farmácias, reúne 38 farmácias em Limeira, 
Piracicaba e região, que chegam a ganhar descontos de até 8% dos seus fornecedores. 
Além disso, enquanto as farmácias não associadas vendem uma média de R$ 22 mil 
por loja, em média, as ligadas à FarmaVip faturam pelo menos o dobro, garantiu o 
presidente da entidade.  
 
"Além de comprar melhor, a central de negócios oferece outras possibilidades aos seus 
associados, como cartão de crédito, programas de treinamento empresarial, gestão, 
etc.", acrescentou ele.  
 
Móveis  
Quanto ao segmento de móveis, o Grupo Móbile, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 
é a central de negócios que "foi criada para unir o setor, minimizar os custos e 
melhorar o poder de fogo dos pequenos lojistas juntos aos nossos fornecedores", 
declarou José Francisco Torres Vieira, presidente da entidade, lembrando que as 
compras são realizadas conforme a necessidade de giro de seus associados.  
 
O Grupo Móbile é formado por 17 empresas, todas elas operando sob a marca 
unificada. Entre os ganhos obtidos até o momento tem a redução do frete, que caiu de 
7% do faturamento para zero e o conseqüente ganho de até 5%, em média, no 
faturamento das lojas associadas. "Sem falar na maior agilidade no processo de 
venda", destacou Torres Vieira.  
 
kicker: Tendência é ampliar atuação para marketing e gestão de negócios 
compartilhados 
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