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 O estoque sempre foi o grande 
trunfo dos atacados na conquista de 
lojistas. Hoje, porém, a concorrên-
cia agressiva e as diversas opções 
que o varejo dispõe vêm mudando 
esta relação.
 O consultor de varejo da Excel-
lence Consultoria (Santo Ângelo/
RS), Bruno Krug, lembra que a ba-
se de negócios do atacado sempre 
foi de investir pesado em estoque, 
comprando grandes quantidades 
com bons descontos e a manuten-
ção do menor custo médio possível 
do estoque, e que, assim, permitis-
se ao atacado oferecer ao mercado 
preços iguais ou até inferiores aos 
dos fabricantes. “Mas algumas coi-
sas mudaram. Falando em peque-
nos varejistas, hoje as opções fica-
ram maiores, a competição ficou 
mais agressiva e a concorrência fi-
cou mais competente’’, frisa. 

Padrões
Quanto a vantagens e desvantagens 
de se trabalhar com a indústria ou 
com o atacado, Krug diz que a rela-
ção nunca será só de ganhos ou só 
de perdas e é, segundo ele, por isto 
que os pequenos varejistas costu-
mam trabalhar com ambos. “Pode-
mos até dizer que há dois padrões: 

Canal de compras oferece benefícios aos varejistas

Atacados ainda
são boa alternativa

- Grande estoques
- Bons descontos
- Acesso a diversos fabricantes
- Financiamento das mercadorias
- Possibilidade de comprar quantida-
des menores
- Pronta-entrega

Vantagens

 D’Angelo, contudo, vê desvanta-
gens especialmente para o varejo de 
pequeno porte. “Há desvantagens 
principalmente para aqueles lojistas 
de pequeno porte que, sem acesso di-
reto ao fabricante, estão sujeitos ao 
poder de barganha dos atacadistas. 
Por isso, a existência de poucos ata-
cadistas - ou seja, uma elevada con-
centração de mercado - representa 
um risco para o varejista”, explica. 
Além disso, D’Angelo lembra que 
deve-se considerar que o fabricante 
tem interesse, ao menos em tese, em 
desenvolver uma relação de maior 
proximidade com o varejista, pois 
é nas lojas que ocorre a resposta do 
consumidor aos seus produtos. “A in-
formação que circula do varejista pa-
ra o fabricante é bastante importante 
para este último. Com ela, ele conse-
gue monitorar de maneira mais rápi-
da os humores do consumidor, ge-
rando subsídios para suas áreas de 

desenvolvimento de produtos, ma-
rketing e comercial”, salienta.
 Para Krug, o próprio atacadista le-
va o varejista a pensar só em preço. 
“O atacado não faz um trabalho junto 
ao varejo no sentido de agregar valor 
àquilo que vende, isto é, vender pro-
dutos mais um conjunto de serviços, 
tais como troca de mercadorias, van-
tagens como fragmentação de caixas 
ou a divulgação de lançamentos. Um 
trabalho completo é o que o varejista 
gostaria de receber”, salienta.
 Claudia aponta que algumas fá-
bricas oferecem atendimento direto 
e personalizado para o lojista, lan-
çamentos e modelagens em primei-
ra mão, material publicitário e ma-
terial de PDV, o que pode tornar a 
relação com o fabricante mais van-
tajosa do que com o atacadista. Mas 
ela faz o contraponto: “existem fábri-
cas que exigem quantidades e grade 
de numeração completa, antecipa-

ção dos pedidos para lançamentos e, 
em alguns casos, até pagamento an-
tecipado”. 
 Segundo Claudia, o lojista deve ter 
bom senso e analisar a melhor forma 
de realizar seu trabalho. “Com ataca-
distas, podemos observar mais flexi-
bilidade nas quantidades, grades de 
numeração e forma de pagamento. 
Muitos atacadistas estão oferecen-
do equipes de vendas e atendimento 
mais frequente do que as fábricas”, 
analisa. Para produtos populares, vi-
sando lojistas que trabalham com a 
classe social de média e baixa ren-
das, Claudia acredita que o atacadis-
ta é uma excelente forma de distri-
buição. “A indústria precisa reduzir 
custos de distribuição e vendas e o 
atacadista propicia isso”, conclui

Confira no portal www.exclusivo.
com.br uma entrevista com o con-
sultor Bruno Krug. 

Especialistas também apontam os problemas

André Cauduro D´Angelo
Consultor em marketing

Para o lojista de pequeno porte, o 
preço obtido junto ao atacadista 
tende a ser menor do que aquele 
negociado junto ao fabricante

“ “

um deles corresponde ao grupo de 
varejistas que são atendidos pre-
ferencialmente e diretamente pe-
la indústria e complementarmen-
te pelo atacado, e outro grupo que 
é atendido preferencialmente pelo 
atacado e de forma complementar 
pela indústria”, esclarece. 

Diversidade
 O consultor em marketing An-
dré Cauduro D’Angelo (Porto Ale-
gre/RS), diz que a principal van-

tagem, para o lojista, é que, via 
atacadista, ele tem acesso a diver-
sos fabricantes através de um úni-
co ponto de contato. “Para lojistas 
de pequeno porte, o preço obtido 
junto ao atacadista tende a ser me-
nor que aquele negociado junto ao 
fabricante, uma vez que o ataca-
dista adquire produtos em gran-
des quantidades e repassa para os 
lojistas parte do desconto obtido 
na negociação com o fabricante”, 
afirma. Além disso, ele diz que o 
atacadista responsabiliza-se pe-
lo estoque e pelo financiamento 
das mercadorias, bem como qual-
quer outro risco associado ao ne-
gócio. Para a consultora de ven-
das e varejo, Claudia Hacklaender 
(Vinhedo/SP), poder comprar em 
quantidades e modelos variados, 
dependendo da necessidade, é a 
principal vantagem de trabalhar 
com atacados.

Exclusivo, ano 40
O ano de 2009 começou cheio 
de novidades para nós que faze-
mos semanalmente - e nas gran-
des feiras do setor diariamente - o 
jornal Exclusivo. O jornal entrou 
no seu ano 40. Isso mesmo, em 
novembro completaremos quatro 
décadas de circulação ininterrup-
ta, sempre levando aos leitores do 
setor coureiro-calçadista informa-
ções relevantes sobre moda, eco-
nomia, mercado, tecnologia, entre 
outros temas.

Visual
E para marcar as comemorações 
deste importante acontecimento, o 
jornal Exclusivo apresenta, a par-
tir da Couromoda 2009, seu novo 
projeto gráfico. Elaborado pelo 
premiado designer gráfico Gilmar 
Luiz Tasch, o Tacho - vencedor de 
diversos prêmios ARI de Jornalis-
mo -, o novo visual tornou o jor-
nal mais leve, arejado e, por con-
sequência, atraente.

Conteúdo
Mas as novidades não param por 
ai. O conteúdo também está sendo 
aprimorado, mas sempre manten-
do as características que consagra-
ram o Exclusivo como o veículo 
de comunicação do setor calçadis-
ta mais importante do País e um 
dos mais respeitados do mundo: 
profissionalismo e seriedade. Um 
exemplo deste novo momento é a 
Coluna Gente & Mercado, espa-
ço criado especialmente para dar 
destaque as pessoas que se desta-
cam no setor, as movimentações 
de profissionais entre empresas, 
entre outros fatos relevantes.
Os dois suplementos mensais, o 
Exclusivo Mais Moda e o Exclu-
sivo Mais Couro, também foram 
totalmente repaginados e revigora-
dos, e seguem dando ênfase a estes 
dois temas que carregam nos seus 
próprios nomes: Moda e Couro.

Papel
Outra inovação implementada 
para dar ainda mais qualidade 
ao Exclusivo é a troca do papel 
utilizado na impressão. A partir 
deste número, o Exclusivo passa 
a usar o papel Hibrite, considera-
do o top entre os materiais utili-
zados para jornais. Mais branco, 
encorpado e com brilho a mais, 
o papel escolhido visa valorizar 
ainda mais o conteúdo - notícias 
e fotos - e também os anúncios 
do jornal.

Cluster da
Comunicação
Segmentada
Assim como o Brasil pode se or-
gulhar de ter o maior e mais com-
pleto cluster (ou complexo) cal-
çadista do mundo, englobando 
todos os elos da cadeia, o Grupo 
Sinos também se orgulha de pos-
suir um verdadeiro cluster da co-
municação segmentada.
Além do Exclusivo, o grupo con-
ta com as revistas Lançamentos e 
Lançamentos Indústria, o portal 
Exclusivo On Line, o site Vitrines 
da Europa e o Anuário Brasileiro 
do Calçado. São produtos com-
plementares e que atendem a to-
das as necessidades dos profissio-
nais do segmento calçadista.
Dezenas de profissionais produ-
zem um volume inigualável de  
conteúdo especializado.

2.728 páginas
Esta equipe - reconhecidamente a 
melhor e mais qualificada do Pa-
ís - produziu, em 2008, mais de 
2.728  páginas, entre jornal, re-
vistas e anuário, sem contar com 
as notícias, vídeos e as milhares 
de fotos dos sites. Por tudo isso, 
temos o orgulho de apresentar o 
novo (e velho) Exclusivo.

Mauro Moraes - Editor


