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nhas e outdoors exclusivos de Na-
tal também já "enfeitam" as ruas
das cidades País afora. Sejam físi-
cos ou virtuais, varejistas parecem
preparados para a temporada de
vendas de Natal - e motivados pe-
las boas perspectivas do mercado.

De acordo com as projeções da
Associação Comercial de São Pau-
lo (ACSP), as vendas devem regis-
trar alta de até 5,5% neste fim de
ano em relação ao mesmo período
de 2004. Ainda mais otimista, a As-
sociação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) prevê um in-
cremento de 6% a 8% no fatura-
mento dos shoppings centers. As
associações atribuem as boas pro-
jeções à expansão do crédito para a
pessoa física, aliada ao pagamento
do 13° salário, que deve injetar, de
acordo com o Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos
Sócio-Econômicos (Dieese), cera-
ca de 46 bilhões de reais na econo-
mia brasileira este ano. O valor re-
presenta 2,4% do Produto Interno
Bruto (PIB).

Outra pesquisa, esta da Ipsos-
Opinion, aponta que o consumi-
dor brasileiro gastará, em média,
318 reais neste Natal. O valor deve
ser dividido em quatro presentes
de cerca de 30 reais cada, e o res-
tante será destinado à compra de
artigos para uso próprio. Enco-
mendado pela ACSP, o levanta-

mento ouviu mil pessoas de nove
regiões metropolitanas - apenas
20% dos consumidores brasileiros
não farão compras para uso pró-
prio no Natal.

As boas perspectivas, ao que pa-
rece, não implicam correria para
adequações na infra-estrutura de
TI. Os processos de ajustes para dar
suporte aos picos de demanda da
temporada natalina, quando ne-
cessários, serão feitos com calma.
Isso porque, na maioria dos casos,
os departamentos de TI dos gran-
des varejistas preparam seus siste-
mas para trabalhar com folga o ano
todo, inclusive por causa das pro-
moções realizadas ao longo do ano.

REVISÃO EM TI

E o caso da Magazine Luiza. Emílio
Carlos Zanconato, diretor de TI da
rede, diz que a empresa, nesta épo-
ca, revisa os registros do help desk
do ano anterior, conserta o que
eventualmente ainda não tenha si-
do resolvido ao longo do ano e
reorganiza os plantões de funcio-
nários, já que as lojas ficam abertas
por mais tempo nessa época.

O executivo conta que a Maga-
zine Luiza fez alguns investimen-
tos em TI entre o fim de setembro
e novembro, mas que estes têm
pouca relação com o Natal."Os in-
vestimentos são 95% vinculados às
aquisições e integração de sistemas
e 5% são resultado da necessidade
de preparação para a demanda do
Natal. Uma coisa também leva a
outra", detalha. A empresa com-
prou dois servidores IBM P590,

s shoppings estão decora-
dos, vendedores temporá-
rios, contratados, campa-
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com capacidade on demand - a ca-
pacidade de processamento é libe-
rada conforme a necessidade."Isso
reduz a freqüência com que é pre-
ciso adquirir novas máquinas",
afirma Zanconato, acrescentando
que a companhia também adqui-
riu um storage DS 8100. Pelos pla-
nos do diretor, a Magazine Luiza,
atualmente formada por 370 lojas,
só deve fazer mais investimentos
nesse tipo de sistema quando a re-
de atingir entre 470 e 500 lojas.

Nas Lojas Renner, onde as
vendas mais do que duplicam em

dezembro, todos os ajustes neces-
sários - investimentos e correção
para "colocar a casa em ordem"-
têm de ser concluídos até novem-
bro. Segundo Luiz Agnelo, geren-
te de TI, em paralelo aos ajustes, a
equipe faz análises de desempe-
nho, da rotina das lojas, e confere
se os sistemas estão no máximo de
suas capacidades.

Entre outros acertos, a Renner
atualiza sua rede para garantir que
não perderá negócios por falta de
comunicação. O gerente revela que,
especificamente para o Natal, a

companhia investe entre 300 mil e
400 mil reais em equipamentos adi-
cionais, que incluem impressoras,
coletores e PDVs (pontos de vendas).

Visando as vendas de Natal, a
Riachuelo investiu 4 milhões de
reais em incrementos na área de TI
nos últimos seis meses. De acordo
com Elias Abdala Bittar, gerente de
informática da varejista, os gastos
ficaram mais concentrados em
hardware. "Investimentos em rede
e software foram feitos no início do
ano, com foco menos direcionado
às vendas de fim de ano", diz. En-
tre eles estão a ampliação das redes
de dados e voz.

Bittar conta que a Riachuelo
apostou na atualização tecnológica
do parque de hardware das filiais e
na expansão de PDVs (pontos de
venda) e postos de atendimento da
retaguarda das filiais."Moderniza-
mos os sistemas de controle de
atendimento ao cliente. No total
foram mais de 600 equipamentos
adquiridos", detalha.

"Na loja virtual da Fnac, na épo-
ca do Natal, o número médio de
acessos diários aumenta pelo me-
nos três vezes na comparação com
a média diária do restante do ano",
assegura Marcos Moschella, diretor
organizacional da Fnac Brasil. Com
a oferta de produtos que vão desde
os mais sofisticados eletrônicos até
revistas, passando por CDs, DVDs
e livros, a quantidade de acessos ul-
trapassa a marca de 100 mil ao dia.

Para atender a essa demanda, a
empresa dobra o link de conexão
do site de 4 GB para 8 GB no Na-
tal. Além disso, o número de pro-
fissionais por trás das vendas vir-
tuais também dobra, para cerca de
cem pessoas. Com relação aos ser-
vidores, o diretor explica que alte-
rações são dispensadas porque as
máquinas trabalham com folga
durante o resto do ano.

Nas instalações físicas, diz
Moschella, o grande impacto se dá
pelo maior volume de vendas. O
que significa um fluxo mais inten-
so de pessoas."Aumentamos o nú-
mero de caixas, de pessoal e, como
o horário de funcionamento das
lojas também muda, alteramos os
horários em que o sistema faz a
consolidação do movimento do
dia", conta.




