
Tudo em um só
SISTEMA
O software de gestão integrada reúne os
processos da empresa de forma que todos os
departamentos tenham acesso às transações.

Por Estela Silva

QUAL É O SUPERMERCADISTA QUE NÃO DESEJA REDUZIR CUSTOS, AUMENTAR A EFICIÊN-

CIA E TER INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOBRE SEU NEGÓCIO NUM CLICK DO MOUSE?

NÃO QUE ISSO TUDO SEJA POSSÍVEL DO DIA PARA A NOITE, MAS COM ALGUM INVESTI-

MENTO EM TECNOLOGIA E MUITA DISPOSIÇÃO PARA REVER PROCESSOS ISSO É POSSÍVEL

NUM MÉDIO PRAZO. E A AJUDA TECNOLÓGICA É NECESSÁRIA, PORQUE É HUMANAMENTE

INVIÁVEL GERENCIAR NO MÍNIMO OS IO MIL ITENS QUE COMPÕEM UMA LOJA.

Esta é a promessa do ERP (Enteprise
Resource Planning), ou Planejamento de
Recursos Empresariais, um software cuja
função é armazenar, processar e organi-
zar as informações geradas nos processos
organizacionais e estabelecendo relações
de informação entre todas as áreas de
uma companhia. Ou seja, cada pedido de
compra é processado em todos os setores
que precisam daquela informação, como
a contabilidade, contas a pagar e estoque.
Como as informações ficam acessíveis e
centralizadas, aumenta-se a eficiência.

Por exemplo, quando o supermerca-

dista planeja suas vendas para o Natal, é
necessário consultar o histórico do ano
anterior para estimar as vendas dos pa-
netones, frutas secas, aves congeladas e
todos os itens desta categoria. O que o
ERP pode fazer pelo supermercadista é
sugerir a quantidade a ser comprada com
base nas vendas anteriores, época do ano
e fornecedores. "A decisão cabe ao ges-
tor, mas o sistema faz toda a simulação da
margem que é possível gerar com aque-
la compra", diz o diretor comercial da
Gêmeo, Marcos Massena.

Como se trata de um sistema de reta-

guarda integrado ou não com PDVs, os
maiores benefícios do sistema são nos pro-
cessos financeiros, como contas a pagar e
contas a receber, administração e fluxo de
caixa. Segundo Massena, há também os be-
nefícios operacionais, como compras, rece-
bimento, vendas, administração de preços,
estatísticas de vendas e armazenamento.

São duas linhas de produtos de gestão
de empresas: a Gêmeo Anywhere para
grandes varejistas e a Linha Smart Biz
para pequenas lojas. Para os que possuem
mais de uma unidade o mais indicado é
a linha Smart Biz Corporate. Numa loja
com cerca de 3 PDVs e duas estações na
retaguarda o preço do sistema está por
volta de R$ 3.500,00. "E a grande vanta-
gem é que nosso sistema tem de 95% a
100% de aderência ao varejo", garante o
diretor da Gêmeo.

Além de fornecedora de ERP, a Gêmeo
também é parceira da Oracle, ao lado da
RM Sistemas, RMS, Symchro, CM Solu-
ções, entre outras. Como a Oracle está fo-
cada nas grandes empresas, as pequenas e
médias são atendidas por outras empresas.
"Temos soluções para o varejo de médio
porte também, que podem compor a solu-
ção dos nossos parceiros", diz a diretora de
alianças e canais Cristiane Santos.

Quando alguns cuidados básicos não
são observados na hora de desenvolver o
sistema, a experiência resultante é sempre
difícil. A rede de supermercados D'Avó,
com sete lojas na capital paulista e Gran-
de São Paulo, foi uma das pioneiras na
implementação do seu ERP, há cerca de
seis anos, num momento em que não havia
soluções voltadas para o varejo. A falta de
aderência foi tanta que até hoje a equipe de
tecnologia da rede ainda trabalha no siste-
ma, fornecido na época pela J.D. Edwards,
que foi comprada pela Peoplesoft e que
por sua vez pertence hoje à Oracle.

Como se trata de um produto pronto, é
natural que se façam algumas adaptações
- na linguagem de tecnologia e customi-
zações. Mas se houver muitas mudanças
fica difícil para atualizar o sistema depois,
pois se isso acontece é necessário fazer to-
das as modificações novamente. Por isso,
o D'Avó está numa fase de atualizar tudo
com o mesmo fornecedor ou reinstalar - o
trabalho vai ser quase o mesmo.
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A expectativa da empresa é ter todos
os recursos empresariais à sua disposição.
Para tanto, vai mapear todos os processos,
entender qual é o sistema de mercado que
oferece a melhor aderência e fazer um pi-
loto, para só depois implementar. "Vamos
com cautela para não ter retrabalho e nem
manter sistemas paralelos", diz William
Rocha, gerente de divisão de tecnologia.

Os benefícios esperados estão à altu-
ra do que um software de gestão pode
oferecer, como velocidade nas transações,
acuracidade, eliminação do trabalho, e
acima de tudo, gerenciamento dos pro-
cessos. Para Rocha, a vantagem é que o
ERP é um grande pacote que cobre diver-
sas necessidades e o fabricante mantém
uma equipe dedicada para as constantes
necessidades de atualização do sistema.
"Poderíamos montar uma solução inter-

na, mas demoraria muito", constata.
Já os Supermercados Sonda, rede de

11 lojas na cidade de São Paulo, optou
por uma solução integrada desenvolvida
sob medida. Os módulos de RH, finanças
e contabilidade foram feitos pela Sendi
Informática e a ADP Systems se encar-
regou dos processos de administração
de loja, pedidos de compra, logística e
desenvolvimento interno de todo o ende-
reçamento da loja, ou seja, é possível saber
pela internet, por exemplo, a localização
dos leites condensados nas gôndolas de
qualquer loja.

"Optamos por um sistema misto por-
que quando implementamos, há dois anos,
não havia nenhum sistema com aderência
ao varejo", explica o gerente de TI José
Ricardo Scheurer. O sistema atual aten-
de às expectativas da rede Sonda em to-

dos os processos importantes.
Um exemplo é o recebimento
de mercadorias. Enquanto o
conferente se encarrega das
notas fiscais, a administração
já sabe que a mercadoria che-
gou, autoriza a carga, já toma
os procedimentos de venda,
de contabilidade, de estoque
e preços.

Para o gerente de TI, o
mais difícil foi mapear os
processos e garantir que ca-
da funcionário cumpra com
os procedimentos para que
o sistema funcione. São 200
pessoas envolvidas somente
na área de recebimento, ven-
das e caixa e qualquer falha
compromete toda a cadeia.
"O maior desafio são os es-
toques, pois temos 11 lojas e
o recebimento é descentrali-
zado", conclui Scheurer.

Daí a importância da es-
pecialização do fornecedor
do software. Uma das maio-
res empresas de sistemas de
ERP é a alemã SAP, que re-
centemente resolveu investir
no varejo com a solução SAP
for Retail. Embora a maior
parte de seus clientes seja de
grande porte, a empresa agora

desenvolve estratégias para os médios, já
que as grandes redes internacionais man-
têm seu poder de decisão fora do Brasil.

Segundo o gerente de produto Daniel
Bio, há soluções até para supermercados
com cinco check-outs. Por isso, é impor-
tante que o cliente defina o processo a ser
automatizado para se fazer o cruzamento
com as áreas envolvidas e assim implemen-
tar a solução. O processo de compra, por
exemplo, envolve a gestão do estoque, área
financeira, planejamento e recebimento.

Uma dos destaques do sistema é a pla-
taforma Netweaver, que permite a adoção
de outros sistemas já desenvolvidos pela
empresa. "Se o cliente já tem um bom sis-
tema de gestão de estoque, ou gestão de
categorias, por exemplo, pode continuar
utilizando o dele que integramos tudo na
mesma plataforma", garante Bio. Mas o
maior motivo para a utilização de um ERP,
segundo Bio, é a otimização de todos os
recursos. Para ele, existem muitas perdas
decorrentes da forma de gestão, da falta
de análise o que está sendo vendido, tipo
de cliente, tíquete médio. Com um sistema
integrado, é possível ter mais agilidade pa-
ra a tomada de decisão.
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