
Os crescentes níveis de competição aliados
às exigências fiscais levam o setor a investir
constantemente em tecnologia,

Por Esteia Silva

FOI-SE O TEMPO EM QUE O DONO DO SUPERMERCADO TINHA NA CABEÇA TODOS OS

ITENS COMERCIALIZADOS NA SUA LOJA E CONHECIA TODOS OS CLIENTES, SABENDO,

INCLUSIVE, O QUE, QUANDO E QUANTO COMPRAVAM. CONTINUA IMPORTANTE SABER

TUDO ISSO PARA TER UM BOM DESEMPENHO NO MERCADO, MAS A DIFERENÇA É QUE

AGORA É PRECISO AGILIDADE E PRECISÃO NAS INFORMAÇÕES - AFINAL, COMO TER EM

MENTE O DESEMPENHO INDIVIDUAL CERCA DE 12 MIL PRODUTOS? E ESSAS INFOR-

MAÇÕES PRECISAM ESTAR DISPONÍVEIS PARA TODOS OS SETORES DA LOJA - TAREFA

QUE SÓ É POSSÍVEL COM O AUXÍLIO DA AUTOMATIZAÇÃO.

A informatização da loja está ligada a
sua competitividade, pois uma loja compe-
te com vários comércios da região. "Sem
as informações de desempenho, ela sucum-
be em função dos concorrentes", afirma
Antônio Angelotti, gerente comercial de
supermercado da Gêmeo. A empresa é
fornecedora de softwares para varejo e
o executivo garante que o retorno sobre
o investimento é certo, seja em rapidez,
gestão ou economia.

Segundo ele, quando o supermercadista
está convencido da necessidade de uma
solução, os benefícios da informatização
são grandes. É o caso dos sistemas de reta-
guarda ou gestão integrada, que permitem
que o gestor previna perdas, acompanhe
o estoque, controle a reposição, faça com-
pras de acordo com a necessidade e ainda
gerencie a queda de produtos dentro de
uma categoria. "Por exemplo, se faltar a
carne para churrasco, provavelmente o
supermercado deixa de vender o carvão
e a cerveja", explica ele.

Alguns processos são iguais em super-
mercados de qualquer porte e todos po-
dem se beneficiar da tecnologia. O super-
mercado Silva Indaiá, de Caraguatatuba,
litoral norte do Estado de São Paulo, é
informatizado há cinco anos e desde o iní-
cio comemora resultados desta iniciativa.
Com o sistema de gestão da TPA, a loja po-
de ter informações precisas sobre a saída
de cada produto e quanto é preciso manter
no estoque. "Isso me traz vantagens para
negociar preços com os fornecedores e de-
pois fazer promoções", explica o diretor
Eurípedes da Silva Ferreira Filho.

QUANDO OS PROCESSOS no Silva Indaiá
eram manuais, o estoque ficava parado
na loja durante muito tempo, por falta
de informações sobre o movimento dos
produtos. Agora, com cerca de 16 mil
itens para controlar em 3.800 metros
quadrados de área, é possível ter in-
formações de qualquer tipo de venda
com qualquer freqüência e até avaliar
as mudanças de local de venda. Os 20
check-outs da loja também são auto-
matizados com o sistema de PDV do
mesmo fornecedor.

Embora as vantagens sejam certas,
nem todos os supermercados têm capital
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Angelotti: informatização traz grandes benefícios.

ou disposição para investir em automa-
ção e melhorar sua gestão. Mas todos
eles precisam ter no mínimo os PDVs
automatizados para atender à legisla-
ção. "Foi por exigências fiscais que eu
troquei as cinco registradoras por ECFs,
caso contrário eu teria esperado mais",

admite Cássio Rogério Ricioli Tretel, dire-
tor financeiro do Supermercado Soroca-
ba, em Osasco, na Grande São Paulo, com
500 metros quadrados e 40 funcionários.
A outra loja, de 300 metros quadrados e
18 funcionários, que passou pela mesma
mudança, tem apenas três check-outs.

Apesar do investimento não progra-
mado, ele percebeu vantagens na infor-
matização, como agilidade, filas menores
e satisfação do cliente. Mas já precisa fazer
novos investimentos, desta vez na frente de
caixa, pois o programa não comporta mais
que 12 mil itens cadastrados. "Vou mudar

Anúncio



tudo para PDV nas duas lojas, pois quanto
mais eu tento cadastrar mais o programa
trava", explica ele.

Como o supermercadista não é um es-
pecialista em tecnologia, corre o risco de
comprar equipamentos sem necessidade
ou algo que não está de acordo com o ne-
gócio. Por isso, é importante se informar
e avaliar se as soluções disponíveis são
apropriadas. Vale pedir visita, demonstra-
ção, tirar informações da empresa e até
contratar consultores de mercado. "Se o
supermercadista comprar um software de
uma empresa que não se atualiza, ele mor-
re junto", diz Flávio Gomes Montezuma,
gerente geral da Itautec.

PARA O CONSULTOR Paulo Douglas Pri-
merano, mais de 90% dos problemas não
são decorrentes do software e sim das ne-
cessidades das mudanças para se adequar
aos processos. Trabalhando em conjunto
com a TPA, fornecedora de soluções para
o varejo, ele faz a intermediação entre a
empresa e o cliente para entender suas ne-
cessidades. "A parte mais difícil é mudar
hábitos antigos com os novos processos,
principalmente em empresas familiares."

Na maioria dos casos, ele recomenda
a formação de uma estrutura administra-
tiva como requisito da informatização.
Isto muitas vezes implica contratações e
abertura de dados da empresa para ou-
tros profissionais - o que nem sempre

Apoio financeiro

A Crivo, provedora de serviços destinados à automação e à agi-
lidade nos processos de decisão para crédito e risco, desen-
volveu uma nova versão da ferramenta que busca informações

no mercado para análise de crédito, de fraudes e de cadastro, nos
meios tarifados e não tarifados: o Crivo 3.0. O resultado é a agilidade
no caixa, no caso de consultas a cheques ou no setor de cartões,
pois é capaz de fazer uma consulta em mais de 40 fontes no prazo
de um minuto e meio, Além da rapidez para a tomada de decisões,
a ferramenta pode ser acessada pela internet e integrada aos demais
sistemas do cliente, armazenando todas as informações no banco de
dados, para facilitar novas consultas,

agrada o dono do estabelecimento. "Se
a empresa não está disposta a mudar a
estrutura, é melhor nem se informatizar,
caso contrário os investimentos não serão
bem aproveitados", justifica Primerano.
Ele acredita que cerca de 95% dos su-
permercados tenham sistemas de gestão,
mas estima que metade deles não utilize
corretamente o software.

Foi para melhorar o potencial de uti-
lização do sistema de retaguarda que o
diretor administrativo dos Supermerca-
dos Superbom, de Bauru, José Flávio Ca-
brera Fernandes, resolveu contratar um
responsável pelo CPD. Ele já tinha um

funcionário que cuidava dos sistemas das
duas lojas, uma de 450 metros quadrados,
45 funcionários e oito check-outs. A outra,
inaugurada recentemente, tem 1.200 me-
tros quadrados, 70 funcionários e 11 check-
outs, mas um funcionário não conseguia
dar todo o suporte necessário. "Precisava
de um controle maior, relatórios mais ino-
vadores, por isso resolvi contratar alguém
de mercado para agilizar esse processo",
diz Fernandes.

OS SUPERMERCADOS já possuíam siste-
mas de retaguarda, mas o diretor preci-
sava de informações mais específicas. O
mais importante para ele foi controlar
a margem de lucro com os produtos em
promoção, que sem a utilização do sistema
gerava muitos prejuízos. Como as duas lo-
jas estão localizadas numa região de muita
concorrência, Fernandes faz promoções a
cada dois dias e assim consegue ter um
controle da margem média de lucro. "Se
eu não informatizasse a loja estaria malu-

Crivo: (11) 3231-5396
Gêmeo: (11) 5033-4455
Itautec: 0800 121444

TPA:(11)6190-6900
Supermercado Silva Indaíá: (12) 3897-7900
Supermercado Sorocaba: (11) 3681 -9919
Supermercado Superbom: (14) 3239-3131
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co", brinca ele.

Fonte: Supervarejo, ano 6, n. 59, p. 60-62, maio 2005.




