
Ventos favoráveis para TI 
 
Investimentos em TI do setor atacado distribuidor deverão aumentar 14% neste ano, de 
acordo com estudo da IDC. 
 
As empresas do setor atacado distribuidor estão colocando o pé no acelerador nos 
investimentos de TI. Estudo da IDC (International Data Corporation), intitulado Brazil IT 
Investment Trends: Commerce 2006, aponta que os atacadistas e distribuidores deverão 
investir, neste ano, em recursos tecnológicos, cerca de 14% a mais do que no ano passado. 
Essas verbas serão aplicadas, prioritariamente, em soluções de gestão (ERP), segurança e 
sistemas de VoIP, conclui o mesmo estudo.  
 
O aumento dos gastos com TI tem sua razão de ser. De acordo com os consultores 
especializados na área de comércio, as empresas do setor buscam hoje a redução de custos e 
o aumento de competitividade. Soma-se a isso a necessidade de melhorar o atendimento aos 
clientes varejistas, por meio de uma logística de entrega mais eficiente e de ações 
promocionais de fidelização. Para concretizar essas metas de negócios e suportar o aumento 
da demanda de informações fruto da expansão de seus negócios, as empresas, mais 
capitalizadas, passaram a modernizar seu parque de TI. "Num setor com margens de lucros 
apertadas, a tecnologia tornou-se um fator competitivo e um diferencial de mercado", justifica 
Alejandro Padron, sócio de consultoria da área de varejo para a América Latina da IBM Brasil. 
 
Outros fatores, no entanto, deverão alavancar os investimentos em TI neste ano. "As 
empresas estão preocupadas em se adequar às novas legislações fiscais, que exigem a 
entrega de arquivos eletrônicos. Por isso, estão substituindo seus sistemas de gestão antigo 
por ferramentas mais modernas", comenta Ludovino Lopes, sócio-diretor da Menezes e Lopes.  
As aplicações mais empregadas atualmente no setor são as de automação de vendas. De 
acordo com o ranking ABAD 2006, cerca de 80% das empresas já fazem uso de sistemas, 
integrados por micros portáteis e softwares de gestão.  
 
Outra tecnologia muito utilizada são os ERPs. Das 289 empresas que participaram do ranking, 
realizado pela ACNielsen, 235 já possuem esses sistemas de gestão. As soluções para gestão 
de armazéns (WMS) também estão decolando no setor. O estudo aponta que 133 atacadistas 
já aderiram a essas ferramentas para gerenciar seus CDs de ponta-a-ponta. "A demanda por 
softwares WMS está aquecida, porque as empresas já estão conscientes que podem aumentar 
a produtividade nos depósitos e diminuir as perdas de estoques", justifica Eveli Morasco, 
diretor da Sydeco. Segundo ele, com esses sistemas as perdas podem ser reduzidas em cerca 
de 20%.  
 
Além dos ERPs e dos sistemas WMS, outras tecnologias começam a despontar no setor. É o 
caso das notas fiscais eletrônicas e a RFID (etiquetas inteligentes) que, com certeza, deverão 
revolucionar as formas de se fazer negócio não só no atacado e no varejo como também em 
toda a cadeia de distribuição. Outra tecnologia promissora para o setor, de acordo com 
Alejandro Padron, da IBM, são as redes sem fio. Integrada por antenas, similares às de 
radiofreqüência, coletores de dados e software, essa aplicação trará ganhos significativos de 
produtividade para as empresas do setor atacado distribuidor. "Isso será possível porque, por 
meio de coletores de dados sem fios, os funcionários dos depósitos poderão saber onde está 
cada mercadoria do depósito", explica Padron.  
 
Entretanto, apesar do empenho dos atacadistas e distribuidores em equipar-se 
tecnologicamente, as empresas ainda enfrentam alguns desafios para gerenciar corretamente 
seu parque de soluções tecnológicas. Por mais que a tecnologia avance no setor, algumas 
organizações possuem ainda ambientes de TI mal planejados, além de arquipélagos de 
sistemas de hardware e software isolados, constata o estudo da IDC. "Essas deficiências 
podem causar ociosidade e gargalos em toda a operação. Isso, por sua vez, pode fazer com 
que grande parte dos gastos totais com tecnologia recaia sobre manutenção e mão-de-obra", 
argumenta Reinaldo Roveri, analista de mercado da IDC.  
 



No entanto, esses entraves podem ser perfeitamente evitados, com algumas medidas simples, 
argumenta Roveri. As empresas devem estar muito atentas na hora de escolher seus recursos, 
para não correrem o risco de comprar ferramentas inadequadas aos seus negócios. Para isso, 
precisam ter gestores especializados em TI, o que nem sempre é possível em razão dos altos 
custos desse tipo de mão-de-obra. "A saída, para quem não tem uma equipe interna de 
Tecnologia, é confiar no trabalho das consultorias especializadas na área" opina Roveri. 
 
Projetos sob controle 
 
O Martins continua avançando na área de tecnologia. Os projetos mais recentes do atacadista 
são o novo sistema de suprimentos para consumo, gestão de orçamento matricial e gestão de 
projetos. Nesse último projeto, a empresa, primeira colocada no ranking 2006 da ABAD, 
utilizou uma ferramenta complementar da IBM, considerada top de linha, chamada RPM. 
“Capaz de controlar o desenvolvimento de nossos projetos de ponta a ponta, essa solução nos 
trará uma economia de 15% no custo geral dessa área”, afirma Celso Luiz Salomone, analista 
de sistemas sênior do Martins. Uma das vantagens dessa ferramenta é a padronização dos 
processos.  
 
Dessa forma, os gestores de projetos podem acompanhar todas as solicitações dos clientes 
internos do Martins, avaliar os riscos, acompanhar as alterações e cumprir os prazos e os 
custos de cada projeto de TI.  
 
Salomone lembra que antes de implantar essa ferramenta não havia um controle rigoroso do 
andamento dos projetos, porque os processos não eram documentados. Isso acarretava 
problemas de atraso nos sistemas solicitados pelos funcionários.  
Além de reduzir os custos, a solução, que começou a ser implantada há cerca de oito meses, 
trará, em breve, ganhos de produtividade. Para isso, todos os usuários precisam dominar a 
ferramenta, que, apesar de simples, tem recursos complexos que precisam ser absorvidos. 
 
Tendências 
 
Organizar suas informações na retaguarda, com novos sistemas de gestão empresarial, 
proteger as informações contra vírus, spywares e hackers e reduzir custos de comunicação, 
por meio da utilização da telefonia pela Internet, VoIP. Esses são os principais alvos dos 
atacadistas e distribuidores.  
 
Na área de ERP a tendência nas empresas é a substituição das soluções caseiras por sistemas 
de gestão, oferecidos por fornecedores especializados. "A facilidade de poderem ser 
atualizados com freqüência pelos desenvolvedores dos programas é um dos pontos fortes 
desses softwares", ressalta Leonardo Brás, diretor comercial da PC Sistemas, produtora do 
programa de gestão Winthor. Graças a isso, as empresas conseguem poupar gastos na 
manutenção dos softwares, porque não precisam contratar profissionais para fazer a 
atualização. "Livres dessa tarefa, os gerentes e diretores de uma empresa podem dedicar mais 
tempo à gestão de seu negócio e, com isso, se tornarem mais competitivos", assinala Brás. 
 
Outro fator que está impulsionando a substituição dos sistemas de gestão antigos por soluções 
mais modernas é a necessidade de as empresas tanto do atacado quanto do varejo se 
conectarem com seus clientes e fornecedores. "Cada vez mais, as empresas dessa área 
buscam a integração das informações e de toda a cadeia logística", frisa Meva Duran, diretora 
de produtos da SAP, um das principais fornecedoras de ERP do mercado nacional.  
 
A demanda pelos pacotes de sofwares de gestão está crescendo, atestam as empresas 
especializadas em ERPs. A PC Sistemas, por exemplo, vem registrando um aumento mensal de 
10% em sua base de clientes do setor atacado distribuidor. "As empresas deixaram de tentar 
reiventar a roda, produzindo soluções de gestão internamente, e agora estão buscando os 
programas de mercado", frisa Gabriel Baster, gerente de marketing da Gemco. 
 
 
 



Pragas virtuais 
 
As ameaças aos sistemas de informação acontecem num piscar de olhos. Os agressores podem 
ser vírus, programas indesejáveis, como os spywares, e ataques de hackers ou quaisquer 
invasores de seus sistemas. Spywares são informações mal intencionadas, como a publicidade 
não consentida, a recolha de informação privada e o redirecionamento de páginas. De acordo 
com estudo da McAfee foram registradas em 2004 cerca de 100 mil ameaças. Neste mês 
atingiu-se o recorde de 200 mil.  
 
Cientes dos perigos digitais, as empresas do setor atacado estão reforçando seus 
investimentos em segurança de sistemas. "A ampliação da base de informações e o receio de 
ficarem com suas máquinas paralisadas têm impulsionado as empresas do comércio a 
desembolsar mais verbas em segurança", destaca João Miret, diretor da NetSafe. Para ajudar 
as empresas a combater essas pragas virtuais, os fornecedores de sistemas de segurança vêm 
se especializando.  
 
Ao invés de comercializarem programas isolados, como anti-vírus, passaram a reunir, num 
único pacote, três softwares - anti-vírus, anti-spyware e firewall. Com o uso desses 
programas, é possível criar uma barreira bem eficiente para evitar a entrada de invasores. 
"Qualquer companhia que utilize a Internet precisa ter esses três sistemas instalados", 
esclarece Miret.  
 
Além da segurança, outra prioridade das empresas do comércio é a implantação da tecnologia 
de Voz sobre IP (Internet Protocol) ou VoIP ou voz sobre o protocolo da Internet. O grande 
apelo dessa tecnologia é a redução de custos com chamadas interurbanas. 
 
De olho na segurança 
 
Distribuidora Paralela amplia seu parque de servidores para facilitar o acesso às informações e 
evitar a perda de dados. 
 
A segurança de seus sistemas é uma prioridade atualmente para a Distribuidora Paralela. Para 
evitar a perda de dados e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso das informações de seus bancos 
de dados, a empresa está ampliando seu parque de servidores. “A idéia é fragmentar nossas 
aplicações em várias máquinas para aumentar a segurança”, explica Marcelo Mascarenhas, 
gerente de informática da empresa baiana. Ao invés de três máquinas, a Paralela passa a ter, 
agora, cinco servidores, todos de última geração, da marca HP, equipados com processadores 
Pentium.  
 
Um deles se encarregará de rodar o banco de dados da empresa. Outro servirá de backup das 
informações no caso de parada dos sistemas. O terceiro servidor será responsável pelo 
controle de domínios, o quarto pelas aplicações de Internet e o quinto do banco de dados de 
automação da força de vendas.  
 
Outro projeto em andamento na Distribuidora Paralela é a instalação de um sistema de 
rastreamento de caminhões. A espinha dorsal dessa solução é o equipamento Bury, da Thin 
Networking. A grande vantagem dessa máquina é ter saída para vários teclados e mouses. 
Dessa forma, é possível compartilhar, num único gabinete, até cinco máquinas. A Distribuidora 
Paralela está se preparando também para implantar a tecnologia de Voz sobre IP. Com essa 
aplicação, pretende enxugar os gastos com ligações interurbanas e obter vantagens, entre elas 
a possibilidade de permitir aos seus funcionários fazer ligações via terminais. 
 
A estrutura para empregar essa tecnologia já está montada. “Já temos um link dedicado de 
fibra óptica da Telemar, que facilitará o uso da VoIP”, destaca Mascarenhas.  
 
As inovações tecnológicas da Paralela, entretanto, não param por aí. A empresa está 
ampliando sua base de PDAs na área de vendas, dos 90 micros de mão existentes hoje para 
160. Esses equipamentos chegam para reforçar ainda mais o avançado sistema de automação 
que a empresa emprega atualmente. “Por meio de um programa de gestão, conseguimos 



agilizar as vendas e o processamento interno das informações, porque os pedidos, enviados 
pela Internet, já caem direto em nossos sistemas corporativos”, informa o gerente de 
informática da distribuidora. Por meio de todos esses recursos tecnológicos a empresa montou 
uma base sólida para dar suporte ao seus crescimento no mercado. “Graças a essa infra-
estrutura estamos melhorando a prestação de serviços que oferecemos aos nossos clientes”, 
conclui Mascarenhas. 
 
Automação de ponta a ponta 
 
Atacado Joinville investe pesado em recursos tecnológicos para gerenciar sua área de vendas, 
armazéns e até mesmo sua frota de veículos. 
 
A evolução tecnológica é uma das preocupações constantes do Atacado Joinville, especializado 
em produtos de higiene, limpeza e produtos industrializados. Seu mais recente projeto na área 
de TI é a implantação de um sistema de frota. Com essa solução, a empresa acompanhará, 
por meio de antenas colocadas em seus caminhões, todo o trajeto desses veículos no processo 
de entrega de mercadorias. Dessa forma, poderá agilizar os prazos de entrega e melhorar o 
atendimento aos seus clientes. Por meio dessa solução, a empresa administrar o trabalho de 
seus motoristas e os gastos com cada veículo de sua frota. 
 
Os recursos tecnológicos, no entanto, estão espalhados hoje em todas as áreas do Atacado 
Joinville, desde na retaguarda até na área de vendas, passando pelos depósitos. Sua equipe de 
vendas, integrada por 210 profissionais, não depende mais de telefone ou fax para entregar os 
pedidos. Seus vendedores contam, atualmente, com micros portáteis de última geração, da 
linha Pocket PC, da HP, que lher permitem administrar todas as suas atividades e enviar os 
pedidos via Internet. O software de gestão de vendas, encarregado de gerenciar as vendas e 
repassar as informações para os sistemas corporativos, foi desenvolvido pela Acácia 
Consultoria. 
 
Nos depósitos, a empresa emprega uma solução da Target, capaz de controlar todas as 
operações: a entrada das mercadorias, a armazenagem e a distribuição. "Além de aumentar a 
produtividade nos armazéns, essa ferramenta está gerando uma economia de pessoal da 
ordem de 60%", assinala Elias Coelho, gerente de operações do Atacado Joinville. A solução 
está também agilizando a entrega dos produtos. As mercadorias vendidas durante o dia, são 
expedidas à noite e entregues no dia seguinte de manhã.  
 
As áreas de comunicação e segurança de dados também vêm merecendo investimentos da 
empresa. "Estamos centralizando todo o processamento de nossas quatro unidades num único 
servidor, para melhorar o acesso às informações", informa Coelho. Até então, cada unidade 
possuía seu próprio servidor. A centralização das informações num único equipamento exigirá 
uma nova infra-estrutura de segurança, que já está sendo escolhida pelo Atacado. Com todo 
esse arsenal de recursos, a empresa atacadista vem conseguindo expandir sua atuação no 
mercado, reduzir custos e aumentar a competitividade. 
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