


Em um cenário de extrema
concorrência e margens aper-
tadas, é importante que se ob-
tenha ganhos em redução de
estrutura e que se tenha agili-
dade para tomar as decisões
corretas. Dessa maneira, auto-
matizar a empresa e estar aten-
to às inovações tecnológicas
são características básicas para
que a engrenagem empresari-
al esteja preparada, de modo a
atender, de maneira rápida, ren-
tável e segura, a todos os seto-
res da empresa e do mercado
como um todo. O processo da
tecnologia é dinâmico e deve
ser constantemente atualizado
e modernizado. Desse modo, a
informação será sempre valo-
rizada e utilizada como instru-
mento gerencial para a cons-



tante melhoria dos processos
de atendimento, vendas, ges-
tão, logística e transporte da
empresa. "Com a automação da
empresa, os processos ficam
mais rápidos e precisos e as
informações guardadas em

banco de dados proporcionam,
aos gestores, informações para
uma tomada de decisão sem
erros. Além disso, com ela eu
consigo medir o desempenho
orçamentário e operacional de
cada funcionário e dos setores

da empresa", diz Bento Miran-
da, diretor de Logística e Tec-
nologia da Karne Keijo, que tem
um gasto de 0,5% do fatura-
mento com tecnologia.

Em 2006, os atacadistas dis-
tribuidores investiram na automa-
ção de todos os segmentos da
empresa. Dados da Nielsen, ob-
tidos em pesquisa realizada com
189 companhias do setor Mer-
cearil, apontam para o fato de
que houve uma elevação no ín-
dice percentual de empresas que
investiram em tecnologia, tanto
na força de vendas como na ges-
tão de recursos empresariais, de
armazém ou de transporte, de-
monstrando que o uso da tecno-
logia é a chave para se fazer
bons negócios no segmento.

Na automação da força de
vendas, o índice das empresas
que utilizam tecnologia passou
de 85,7%, em 2005, para 87,3%
das empresas do setor, em
2006. Na gestão de recursos
empresariais, esse número va-
riou de 72%, em 2005, para
74,1%, em 2006. O índice su-
biu de 48,1% em 2005 para
49,2% em 2006 na gestão de
armazém. Em 2006, houve uma
variação de 3,1%, em compara-
ção com o ano anterior, na ges-
tão de transporte. Na categoria,
cerca de 26,5% das empresas
do setor investiram em 2005,
contra 29,6% em 2006.

No Villefort, que investe R$
500 mil por ano em tecnologia,
a informatização é utilizada como
instrumento gerencial por meio
de um sistema de gestão inte-
grada em todos os departamen-
tos. Em 2004, a empresa con-
cluiu o processo de moderniza-
ção do sistema, implantando o
banco de dados Oracle, com um





sistema de gestão empresarial
desenvolvido especialmente
para ela. "Ganhamos rapidez na
informação. Isso nos possibilitou
fazer análises sobre produtos,
vendas, estoque, lucro e perda,
inclusive com o cruzamento de
dados dos últimos seis anos. O
processo deixou a empresa pre-
parada para atender a toda a
demanda do setor de logística

de distribuição, incluindo roteiri-
zação, emissão de pedidos, for-
ça de vendas e telemarketing",
afirma Virgílio Villefort, presiden-
te da empresa.

Para atender a novos negóci-
os, como o food service, e a no-
vas necessidades, como o ge-
renciamento do centro de distri-
buição (CD), e também para su-
prir a necessidade de oferecer

melhor atendimento e agilidade
nos check-outs e controles, a
Villefort investe em tecnologia de
mobilidade para venda externa
e aprimoramento dos processos
de distribuição e logística. Atu-
almente, ela utiliza o Sistema
ERP Winthor, da PC Sistemas,
na gestão da empresa. De acor-
do com Villefort, a parceria com
a PC Sistemas já dura mais de
18 anos. "Ela se adequou às
nossas necessidades. A partir
da demanda, são estudadas as
melhores soluções, que são im-
plantadas no menor tempo pos-
sível. Com os softwares, tenho
todas as informações necessá-
rias para a tomada de decisão
rápida e para o direcionamento
de novas estratégias de negóci-
os, desde informações sobre o
cliente com maior lucratividade,
sobre o giro de produtos, curvas
de venda, estoque ou lucrativi-
dade por fornecedor", explica.

O União Atacadista optou por
criar em casa a maior parte dos
programas de tecnologia que uti-
liza nos departamentos comerci-
al, logístico e financeiro da empre-
sa. Com R$ 1 milhão de verba
anual para atualização em novas
soluções de hardware e softwa-
re, a empresa ganha agilidade ao
desenvolver os sistemas que utili-
za. "Atualmente, há muitas solu-
ções para o atacado no merca-
do, mas elas deixam a desejar no
que se refere ao volume envolvi-
do. Por exemplo, para rodar 15 mil
notas, um sistema pode levar mui-
tas semanas, mas o nosso roda
esse mesmo número em uma se-
mana O mercado carece de agili-
dade para trabalhar com grandes
volumes de produtos", comenta
Cássia Silva, gerente de Tecnolo-
gia do União Atacadista 8
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