
O caixa é
do Linux
O pingüim bica
o Pão de Açúcar,
o Carrefour e o
Wal-Mart e expulsa
o DOS das lojas

LÚCIA REGGIANI

Sabão em pó, tomates, guardana-
pos, ovos, refrigerantes... Até re-
centemente, o DOS era o rei dos
terminais no varejo. Era. As gran-
des redes de supermercados do

país querem PDVs sofisticados, e
para isso resolveram apelar ao Li-
nux. Já bateram o martelo a favor
do sistema operacional do pingüim
as duas maiores redes de super e
hipermercados, Pão de Açúcar e
Carrefour, e também o Wal-Mart,
um trio que faturou respeitáveis
8,5 bilhões de dólares em 2002,
segundo a publicação Maiores e
Melhores, do grupo Exame.

A adesão mais recente ao Linux
nos PDVs é a do Pão de Açúcar,

que escolheu a distribuição Red
Hat para rodar o Siac (Sistema de
Automação Comercial), desenvol-
vido com a Itautec, nos 8 500
PDVs das 500 lojas das marcas
Pão de Açúcar, Extra e Compre
Bem no país. É também Red Hat
a escolha do Carrefour para rodar
a nova versão do Calypso, sistema
de PDVs da Unisys, em seus 7 220
terminais. O Calypso já está ins-
talado em Linux em nove das 196
lojas da empresa francesa no país,
num processo iniciado neste se-
gundo semestre de 2003.

Nas duas companhias, o Linux
substitui o DOS principalmente
por uma razão de negócios — a
capacidade de gerenciar memória
do velho sistema, limitada a 640
KB, impede a implantação do soft-
ware esperto que o comércio va-
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rejista quer ter na boca do caixa.
"Vamos aproveitar as funcionali-
dades do Linux para integrar os
PDVs ao CRM e oferecer servi-
ços como receber pagamentos de
contas de luz e carregar crédito nos
celulares", diz Ney Santos, diretor
de tecnologia do Pão de Açúcar.
"Precisamos do Linux para evoluir
em gerenciamento, suporte remo-
to, interface gráfica e extrair dados
mais refinados do banco de dados
relacionai", justifica Marcelo Góes,
diretor de TI do Carrefour. Tro-
cando em miúdos, em tempos de
negociações difíceis e acompanha-
mento ombro a ombro dos preços
praticados pelos concorrentes, a
saída para a conquista da fidelida-
de do cliente se desloca para o co-
nhecimento de seus hábitos e a
oferta de serviços de valor.

Nessa migração, nenhuma das
duas redes conta com economia
de custos a curto e médio prazo,
um argumento recorrente dos de-
fensores do pingüim. Até porque
o valor atual da licença de DOS é
considerado irrelevante, o softwa-
re do PDV custa o mesmo tanto
em qualquer sistema e o hardwa-
re vai ter de ser trocado. "Temos
lojas mais novas com hardware
compatível, mas não vale a pena
aproveitar porque o investimento
em serviços de implantação e trei-
namento das operadoras de caixa
é grande", diz Goes, do Carrefour.

Por isso mesmo, o cronograma
de implantação do Linux nas duas
redes privilegia as lojas que serão
inauguradas, seguidas das mais an-
tigas. O projeto piloto do Pão de
Açúcar está marcado para janeiro
de 2004 numa loja da capital pau-
lista ainda não definida — há uma
disputa interna para ser a cobaia.
A intenção é virar todos os PDVs
para o novo sistema em três anos.
No Carrefour, a idéia é fazer a vi-
rada em 30 a 40 lojas já existentes
por ano, duas delas até o réveillon.

O rastro dos líderes deve ser se-
guido por muitos outros supermer-
cados. A rede americana Wal-Mart
pretende migrar para Linux os cer-
ca de mil PDVs das 25 lojas bra-
sileiras. Por enquanto, realiza es-
tudos para os terminais e desen-
volve o sistema que os controlará.
O projeto piloto, segundo Clovis
Tadeu David, diretor de tecnolo-
gia do Wal-Mart, não tem pressa
— deve acontecer em algum mo-

mento nos próximos dois anos. Na
Coop (Cooperativa de Consumo),
que opera na região do Grande
ABC e interior paulista, a migra-
ção do sistema Calypso para Li-
nux nos 460 PDVs de suas 20 lo-

jas, segundo Francisco Ráo, geren-
te de TI, começa no ano que vem.

Os motivos
O movimento do comércio vare-
jista na direção do Linux tem uma
série de razões. A primeira é a re-
conhecida estabilidade do siste-
ma, uma tranqüilidade para em-
presas que não podem parar. Em
seguida vêm as características de
um sistema nascido para as redes,
a facilidade de migração de velhos
Unix, a desenvoltura na conversa
com outras plataformas, o consu-
mo modesto de recursos da má-
quina e a economia com licença
de uso. Para o Carrefour, pesam
mais a favor do Linux as funcio-
nalidades de rede e o gerencia-
mento descentralizado, mais com-
patível com o ritmo de expansão
da empresa, segundo seu diretor
de TI. No Pão de Açúcar, influi
muito um outro fator: "Os fabri-
cantes de hardware estão assumin-
do a responsabilidade pelo supor-
te ao Linux e é por isso que esta-
mos nessa", afirma Santos.

O fato é que o sistema do pin-
güim tem sido objeto de estudos
de viabilidade nas empresas, prin-
cipalmente nas grandes, que tra-
balham com plataformas variadas.
No caso do Pão de Açúcar, o Li-
nux é remexido há mais de um
ano, tomou conta do monitora-
mento dos links de telecomunica-
ções e roda o sistema de troca de
arquivos entre o mainframc e os
servidores Intel das 500 lojas. "Em
nove meses de uso do Linux, não
houve nenhuma interrupção, con-
seguimos um ganho de 30 minu-
tos na transmissão dos arquivos e
economizamos uma licença de sis-
tema operacional", diz Santos, sa-
tisfeito com o resultado.
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