
Pequenos poderosos 

 
Equipamentos para automação comercial têm espaço crescente ainda neste ano e integradores 
podem contar com boas perspectivas de aumento de receita 
 
O setor de varejo brasileiro possui milhões de estabelecimentos que respondem pelo 
abastecimento de produtos e serviços.  
 

 
Rinaldo Cunha, da Intermec: o foco da estratégia este ano são os segmentos de varejo, saúde e siderúrgico 

 
O argumento para o VAR atingir uma parcela desse universo é que a automação comercial vai 
trazer benefícios reais de retorno de investimento com o controle do estoque e agilidade no 
atendimento, e não apenas na obrigatoriedade da legislação.  
 
Bematech, Daruma, Elgin, Epson, Facislito, Intermec, Metrologic, Perto, Symbol e Waytec estão 
entre as fabricantes do setor de automação comercial que têm expectativas positivas quanto ao 
crescimento de mercado. Os equipamentos atuais estão em constante evolução para que 
integradores atendam a cerca de 3,5 milhões de estabelecimentos comerciais no Brasil, conforme 
pesquisa elaborada pela Câmara de Dirigentes Lojistas.  
 
A exigência da Lei Federal 9532/97 foi sendo ampliada e hoje todo estabelecimento comercial 
deve emitir cupom fiscal. A última determinação do Fisco entrou em vigor em maio deste ano e 
determina que a transferência eletrônica de fundos (TEF) esteja relacionada com a emissão de 
cupom fiscal.  
 
Entre os equipamentos, os VARs podem trabalhar com terminais de ponto de venda (PDVs), 
leitoras ópticas, scanners, canetas, computadores e impressoras. No que se refere a programas, 
há uma gama para controle de PDVs, processamento de retaguarda, controle de estoques, contas 
a receber e a pagar. Os padrões legais, que prevêem melhorias nos procedimentos de 
automatização e uma melhor fiscalização no recolhimento de impostos, também orientam o 
lançamento de produtos. Uma das tendências que influencia a produção de aparelhos é que as 
empresas estão abandonando o uso de PCs comuns para utilizarem soluções de CPU específicas 
para automação comercial.  
 
O mercado brasileiro de equipamentos, de maneira geral, sofreu junto com o de componentes 
eletrônicos, por serem importados e estarem atrelados ao dólar. “Hoje, está voltando a girar e a 
tendência é voltar ao patamar do início de 2002”, avalia Fábio Grossman, diretor comercial da 
Facislito. Para o executivo, assim como a maioria dos entrevistados, a expectativa é que em 2004 
o mercado retorne ao ritmo normal. A Elgin, por exemplo, apesar de considerar o setor 
desaquecido, lança produtos, já que aposta em um aumento de demanda a partir do ano que 
vem. A Bematech também prepara nova linha de CPUs até o final do ano. “Empresas de menor 
porte estão iniciando o processo de automatização de suas operações e em alguns meses esse 



movimento vai gerar ganhos para a companhia”, projeta Wilson Antunes, gerente de marketing 
da Elgin.  
 
“Historicamente, via de regra, o segundo semestre acaba sendo de 15% a 20% acima do 
primeiro” lembra Isac Berman, diretor executivo da Metrologic. A expectativa é que o último 
trimestre seja mais agitado e com maiores investimentos no início de 2004. “Por enquanto, 
somente os médios e grandes conseguem enxergar os benefícios da automação com a gestão de 
informações”, diz Berman. Por outro lado, Alexandre Censi, gerente comercial da Perto, acredita 
que esse mercado deve crescer bastante, principalmente nos pequenos e médios varejos porque, 
com o custo cada vez maior de manutenção, automatizar é uma forma de racionalizar gastos.  
 
Uma mostra de que o SMB é atrativo está na Waytec que direciona investimentos anuais de R$ 3 
milhões para preparar a estrutura indireta para competir no segmento. “As atividades de 
qualificação ensinam ao canal conquistar clientes de pequeno porte, que vão gerar a maior parte 
das oportunidades de negócios nos próximos meses”, aponta o sócio-diretor da Moisés Aleixo 
Nunes. “No início deste ano a Elgin decidiu dar atenção maior ao departamento de automação 
comercial, pois alguns fabricantes saíram do mercado, abrindo novos espaços”, revela Antunes.  
 
“Haverá uma explosão no mercado em 2004, em função de maior disponibilidade de caixa”, 
aposta Rinaldo Cunha, gerente de canais da Intermec South America, que busca verticais como 
saúde, varejo e siderúrgico ou todos os que necessitem da força-de-vendas. Outra companhia 
otimista é a Daruma Telecomunicações e Informática, que parte da premissa de que 70% dos 
estabelecimentos comerciais do país não são automatizados. Por isso, investirá R$ 200 mil em 
ações de marketing e treinamentos para impulsionar os negócios, neste ano. As alianças 
estratégicas são a aposta da companhia para obter um faturamento anual de R$ 18 milhões, o 
que representa um crescimento de 20% em comparação ao período anterior.  
 
Com o mercado em movimento ascendente, há oportunidades nos mais variados segmentos como 
farmácias, padarias, lojas, supermercados em seus diversos portes. É o caso da Symbol, que quer 
ter presença em governo, saúde e finanças. “Para termos maior capilaridade estamos assinando 
acordo com outros dois distribuidores, Scansource e Nimax, que estão chegando no país”, ressalta 
Samuel Xavier, gerente de canais da Symbol. Na mira da Intermec estão varejo, força-de-vendas 
e supermercados, entre outros.  
 
Para conquistar novos clientes ou atualizar o parque instalado atual os fabricantes se 
movimentam na oferta de produtos e no incentivo ao canal. Com a expectativa de faturar R$ 100 
milhões neste ano, índice 35% superior ao do ano passado, a Bematech tem como destaques 
duas impressoras térmicas da linha MP2000 FITH, com recurso MFD (Memória Fita Detalhe). Com 
a característica, os equipamentos dispõem de memória fiscal integrada para dispensar a emissão 
da segunda via. “É preciso guardar a segunda via durante cinco anos e o objetivo é facilitar o 
controle e evitar acúmulo de papel”, justifica Eduardo Santos, diretor da Bematech.  
 
Para suas revendas a Facislito, que também comercializa impressoras de código de barras da 
Zebra, Argox, Datamax e Eltron, oferece a linha de leitores a US$ 56 com imposto incluído, e o 
leitor a laser o parceiro pode adquirir por cerca de US$ 140. O pré-lançamento da Intermec é o 
CK30, coletor de dados com processador Intel XScale e Windows CE .NET, que estará disponível 
para o canal local em breve. Entre outros produtos como o tablet PC CT-60, o SkyPay, o coletor 
de dados M-90 e a impressora F4 CI, está o recém-lançado computador de mão 760, da série 
700, que conta com as tecnologias GSM ou CDMA e Bluetooth.  
 
Nessa área, a Perto oferece o Pertopay 2040, para recebimento de cheques, boletos de cobrança, 
cartões de crédito e de débito, com dispositivo opcional para a emissão de cupom fiscal. Tem o 
Perto's, para o pequeno varejo, com várias configurações de CPU, memória, displays, leitores de 
cartão e código de barras e de comunicação. Há ainda as linhas Perto Consult e Perto Link, 
voltadas para verificação e captura eletrônica de cheques, com opção à TEF. “A solução Banco 



Correspondente, composta por Pertopay (processadora de meios de pagamento) integrada à 
função de saque assistido (cash back) é um dos nossos destaques”, conta Censi.  
 
A Daruma obtém 30% da receita anual com a venda de soluções para a área e espera que o 
índice suba para 50% até o final do ano. O resultado será alcançado também em função da 
comercialização do TA1000, microterminal homologado para fazer TEF nas redes Visanet, 
Redecard e American Express. Entre os produtos que a Metrologic oferece aos parceiros estão o 
leitor Voyager PDF MS9544 (com capacidade de ler códigos de barras bidimensionais – 2D), o 
Stratos, (com leitura real de 360º – 6 lados do produto) e o MS7320 InVista um leitor 
omnidirecional laser, para o check-out.  
 
Uma das novidades é a entrada da Epson nos segmentos de bares e restaurantes, hotéis e 
estacionamentos. A política da fabricante consiste em selecionar software houses com 
especialidades nos mercados-alvo e oferecer treinamento e geração de demanda por meio dos 
distribuidores BP Solution, CDC e DN Automação, e das seis filiais espalhadas por todo o país. 
“Temos 3 mil revendas ativas, que compram dos distribuidores e vendem soluções nos segmentos 
não fiscais e os OEMs para áreas fiscais”, afirma o diretor de marketing e produtos, Hamilton 
Yoshida. Segundo o executivo, a vedete da linha de produtos é a mini impressora TM-H6000II-TS, 
equipamento multifuncional que reúne impressora térmica e matricial, leitor de cheques CMC7 e 
scanner.  
 
Alteração na política de relacionamento com a estrutura indireta é a estratégia da Elgin para que 
automação comercial, que hoje representa 5% do resultado, em um ano e meio passe a gerar 
10% da receita. O objetivo é ampliar o público-alvo, que até agora eram clientes com 
faturamento de até R$ 150 mil por ano. “Com reforço na operação e novos produtos no portfólio 
vamos atender também a usuários com receita anual de até R$ 1,2 milhão”, conta Antunes.  
 
Para conquistar o setor, a Elgin conta com os distribuidores BP Solutions, CDC Brasil e DN 
Automação e 150 VARs, número que pretende dobrar até o final do ano. Até hoje, o 
relacionamento com os canais de valor agregado era feito diretamente, mas a partir da alteração, 
os distribuidores vão intermediar a atuação com 100 destes parceiros.  
 
A Facislito, empresa que veio do segmento de suprimentos, também mudou a estrutura para 
oferta de produtos. Agora os parceiros estão divididos por atuação. Para equipamentos – atividade 
que iniciou em 2002 –, são 20 empresas ativas, mas a expectativa é aumentar para 50 no prazo 
de dezoito meses. Para suprimentos são 800 parceiros. “Estamos contratando um profissional 
para estruturar a área que deverá ser 100% indireta”, ressalta Grossman, da Facislito. O perfil 
procurado pela fabricante é de empresas que atuem no setor e ter um profissional de suporte 
técnico, que será treinado gratuitamente.  
 
Com um faturamento mensal de R$ 2,2 milhões, no primeiro semestre deste ano, a Facislito 
vendeu cerca de 60%, se comparado ao ano passado, hoje as vendas já estão em 80%, com a 
mesma base de comparação. “Acredito que no início de 2004 a receita mensal seja de R$ 2,6 
milhões e que até o final do ano o valor esteja bem acima dessa cifra”, diz o diretor comercial.  
 
Regiões como a Norte, Nordeste e Centro-Oeste são os alvos da Perto para atuação de novos 
parceiros que, para serem inseridos no programa de canais, devem ter conhecimento em 
automação comercial ou serem provedores de informações de cadastro, tipo da Serasa. “Não há 
um número definido, mas queremos pelo menos um por região”, adianta Censi, da Perto. A 
fabricante conta com a Trends e DN Auto como distribuidores especializados no segmento e mais 
10 provedores de informações cadastrais.  
 
Com a previsão de faturar R$ 130 milhões neste ano, o que representa um crescimento de 35% 
em comparação com o ano passado, a Waytec aposta na comercialização de monitores LCD touch 
screen com menos de 15”. A empresa produz equipamentos da companhia Elo no país há quatro 



anos e acredita que o processo de barateamento identificado nos últimos meses vai aumentar a 
demanda no mercado. Além deste produto, a fabricante oferece a linha Cash Way de micros para 
automação, exclusividade de distribuição da CDC Brasil. A fabricante mantém atuação conjunta 
com cerca de 15 distribuidores e dez agentes comerciais, que recebem treinamentos periódicos. 
Outra ação da Waytec é estabelecer parcerias com software houses especializadas para reforçar 
as vendas de soluções de automação para áreas como alimentícia, de calçados e hoteleira.  
 
A Daruma, por sua vez, mantém parceria com a Unisys para o fornecimento de soluções 
conjuntas de automação. O objetivo é incentivar a base de clientes a modernizar a infra-
estrutura, adotando equipamentos de alta performance. “Máquinas com mais de seis anos terão 
que ser substituídas, o que abre frentes de negócios”, observa Santos Villadangos Junior, gerente 
executivo comercial. A Daruma (que tem parceria com a BP Solutions, CDC Brasil, DN Automação, 
Dnac, GZ Sistemas e 20 revendas masters) está em negociação com outros desenvolvedores para 
sistemas genéricos e nichos específicos como restaurantes e hotéis.  
 
A Bematech direciona todo ano R$ 1,5 milhão para qualificar parceiros e clientes finais e mantém 
atuação conjunta com 320 desenvolvedores de aplicativos, além de contar com 1 mil revendas e 
360 pontos de assistência técnica espalhados pelo Brasil. O programa de canais não contempla 
distribuidores e o suporte é feito pelas filiais em Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. O treinamento é gratuito e realizado na empresa em 
São Paulo e também por meio de road-shows em várias regiões. “Investimos na qualificação para 
que o canal esteja interado com lançamentos e com as normas legais”, detalha o diretor da 
Bematech.  
 
Há quatro meses no ar, o programa de canais Partner Select, da Symbol, contabiliza 190 
empresas, sendo que sete estão em processo de certificação para a categoria Solution Provider – 
capacitados para a entrega de toda a solução. De acordo com o gerente de canais, semanalmente 
é realizado o Channel Competence Day. “Desta forma mapeamos todos os parceiros inscritos e 
pré-qualificados para enquadrá-los em cada categoria do Partner Select”, explica Xavier. Após 
essa etapa, as empresas passarão para a intranet Symbol University, que provê cursos básicos 
sobre os produtos mais tradicionais, sendo a maioria gratuito. O programa divide a força de 
vendas indiretas em canais de hardware e de soluções, cada um com três categorias. As 
especializadas em hardware atuam por meio dos distribuidores CDC Brasil (com forte atuação no 
SMB) e Interway, que atende a integradores corporativos de médio e grande portes. Na primeira 
categoria estão os Authorized Resellers e na segunda encontram-se os Business Partners.  
 
Do lado dos provedores de soluções existem as certificações Standart, Premier e Premier Plus, 
que estabelecem diferentes metas comerciais, verbas de marketing cooperado e programa de 
rebates. A Intermec, por sua vez, conta com 31 empresas cadastradas e ativas no programa 
Honors Partner, sendo distinguidas entre VAR e Systems Integrator. De acordo com Cunha, o 
objetivo é reforçar a venda do único distribuidor, a Bematech, que pode atender os outros dois 
níveis.  
 
Com meta de ter em três anos 60% das vendas efetuadas de forma indireta, a companhia está 
aberta a negociações sempre que uma empresa tiver valor a agregar à solução. Para fechar com o 
interessado, a Intermec vai avaliar se há espaço, porque a proposta é ter um em cada região e o 
segmento de atuação. “Temos uma política de capacitação, que abrange formação e treinamento 
gratuito a cada três meses”, conta o gerente. Nos eventos, os parceiros conhecem os novos 
produtos, o mercado e há interação para a formação de parcerias.  
 
A fabricante de leitores de código de barras Metrologic atua em parceria de OEM com empresas 
como a Bematech, Bankway, Elgin, Gertec, Itautec, Perto, Procomp, Unisys., Videotek e Passo, 
entre outras e, para a distribuição dos seus produtos, conta com a CDC , DN Automação, Dnac, 
BPS Solutions e Trends. A Metrologic quer atrair parceiros especiais, capazes de realizar a venda 
de solução completa. “O objetivo é fechar, em dois meses, com cerca de 25 empresas”, conta 



Berman. Essas revendas serão atendidas de forma diferenciada seja pelos parceiros ou pela 
própria fabricante, que oferece treinamento gratuito.  
 
Irene Barella  
 
Cristiane Bottini  
 
Christina Queiróz  
 
Bematech, (11) 5033-4700  
 
Elgin, (11) 3225-5880  
 
Epson, (11) 4196-6350  
 
Daruma, (11) 3146-4900  
 
Facislito, (11) 3255-5577  
 
Intermec, (11) 5501-2070  
 
Metrologic, (11) 5182-8226  
 
Perto, (11) 3062-9161  
 
Symbol, (11) 4133-3100  
 
Waytec, (11) 5575-6650  
 
Portal CRN - acesso em 1/10/2003 


