
ara os próximos anos, há pelo me-
nos duas tendências de desenvol-
vimento em TI que vão afetar a
cadeia de suprimentos do setor e

a forma como o consumidor interage com
a loja. No lado do relacionamento com o
fornecedor, o EDI (Electronic Data In-
terchange, ou Intercâmbio Eletrônico de
Dados) permitirá reorganizar a atuação
do supermercado em compras, o que será
feito em sistemas on-line, com alta produ-
tividade.

Já no que concerne ao consumidor,
ele encontrará na gòndola produtos

identificados por um selo com um chip
embutido, futuro substituto do código
de barras, que é o hardware de um no-
vo sistema eletrônico de identificação
sem fios. A tecnologia que integra chips,
antenas e computadores tem duas siglas
fundamentais: EPC (Electronic Product
Code, ou Código Eletrônico de Produto)
e RFID (Radio Frequency Identification,
ou Identificação por Radiofreqüência).
As informações sobre os padrões de EPC
podem ser obtidas no site da Sociedade
Brasileira de Automação (GS1 Brasil).

Na verdade, todas essas tecnologias já



estão em uso no mercado, mas em nichos
específicos, por enquanto. No Brasil, os
sistemas EDI têm 80% de suas atividades
concentradas nos setores automotivo, fi-
nanceiro, mercantil e de transporte. "No
varejo seu desenvolvimento é bastante
lento", diz um estudo sobre automação
no varejo publicado pela Fundação Getú-
lio Vargas, de autoria do professor Erico
Veras Marques.

O EPC, por sua vez, está em teste na
seção de vinhos de uma loja de apelo fu-
turista do Pão de Açúcar inaugurada em
agosto, no Shopping Iguatemi, em São
Paulo. "O RFID é a internet das coisas",
afirma Regiane Relva Romano, do Cen-
tro Universitário Unifico.

Outra experiência pioneira com a tec-
nologia RFID vem sendo desenvolvida
pela Prefeitura de São Paulo para, a partir
de 2008, começar a identificar os veículos
e, assim, adotar ações estratégicas de ges-
tão do trânsito.

GESTÃO EXTERNA-A automação
da gestão do supermercado é uma forma
de organizar internamente a empresa,
mas o desenvolvimento de processos
deve ter alcance também para o exterior
- esse é o conceito básico da tecnologia
EDI. Esse recurso permitirá que a ofer-
ta de produtos se ajuste às mudanças de
preferências do consumidor cada vez com
maior agilidade, e também terá impacto
no tempo de rotatividade dos estoques e
no combate às rupturas.

A Rede Wal-Mart no Brasil foi um
pouco além do conceito puro e simples
de EDI e criou o Retail Link, sistema que
envolve o fornecedor na gestão do varejo.
"Aliado ao EDI, o nosso sistema permite
melhorar a gestão de negócios por meio
do compartilhamento de dados da cadeia
de suprimentos", afirma David Peppi, di-
retor de Reabastecimento do Wal-Mart
Brasil.

O Retail Link está em operação desde
1995, quando a rede norte-americana che-
gou ao País. Peppi explica que as informa-
ções de comercialização são mostradas
aos fornecedores como performance dos
produtos no PDV, subsidiando as decisões
de compra e venda.

O que está em questão nas ferramen-
tas de gestão do Wal-Mart é o trabalho
colaborativo entre varejo e fornecedor.
Soluções tecnológicas, portanto, passam
por mudanças culturais. Peppi diz que
"o processo de operações logísticas é de-
senvolvido junto com os fornecedores,
e isso cria maior sinergia". O acesso às
plataformas Retail Link e EDI é feito
via internet por meio de computadores
convencionais. A rede tem um banco de
dados com capacidade de 500 terabytes
(um terabyte é igual a mil gigabytes), que
fica fisicamente localizado na matriz da
rede, no Arkansas, EUA.

Atualmente, cerca de 1,6 mil forne-
cedores do Wal-Mart acessam o siste-
ma. Eles recebem treinamento e depois
passam a buscar informações no sistema
para controlar inventários, identificar
oportunidades e melhorar a comunicação
com o consumidor. Internamente, a rede
mantém sua estratégia de avaliação do
desempenho do produto, com monitora-
mento diário por loja e por região.

COMUNICAÇÃO VISUAL-Preo-
cupada em experimentar as tecnologias
emergentes, a rede Pão de Açúcar inves-
tiu, com o apoio de seus parceiros, R$ 3,9
milhões em uma loja conceito no Igua-
temi. "Todo o investimento em tecnolo-
gia foi feito pelos parceiros", afirma Nei
Santos, diretor de informática do grupo. O
espaço de loja tem 940 metros quadrados
e a frente conta com seis check-outs.

Mas o que chama a atenção do clien-
te é o dinamismo da comunicação visual
nos monitores de plasma distribuídos pela
loja. Santos diz que foi adotada uma es-
tratégia para a produção de mídia dentro
da loja com o objetivo de "melhorar a
experiência de compra do cliente e esti-
mular o consumo". A análise de cupons
é feita para medir o retorno da produção
de mídia, e isso permitirá adequar esse
conteúdo ao desejo do consumidor.

A tecnologia RFID aplicada no setor
de vinhos permite gerenciar 365 tipos
dessa bebida. Santos conta que a maior
dificuldade para viabilizar esse recurso foi
o ajuste das antenas que fazem a trans-
missão dos dados. Mas o RFID não é o

único protocolo de comunicação entre os
sistemas da loja. Foram também adota-
dos os padrões GPRS, Bluetooth e Wi-Fi:
essas tecnologias funcionam como uma
linguagem que permite que um objeto
possa trocar informações com outros no
percurso da mercadoria para o carrinho
do consumidor. Aliás, todas essas tecnolo-
gias proporcionam sistemas que tenham
interação com o cliente tão logo ele pe-
gue o produto na gôndola. Essa ação pode
disparar, por exemplo, uma mensagem no
monitor de plasma.

As etiquetas eletrônicas nas gôndolas,
no lugar das tradicionais impressas, são
outro recurso tecnológico da loja. Por
meio de tecnologia Wi-Fi, cada etiqueta
funciona como um pequeno display cuja
informação pode ser alterada a qualquer
momento. Isso confere um ganho de pro-
dutividade na operação da loja, mas é um
recurso que terá de adquirir viabilidade
econômica para conquistar o mercado.
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do Pão de Açúcar, a frente de caixa tam-
bém tem características especiais, como
dois monitores por check-out, um para
o operador e outro para o cliente. Isso
permite que a mensagem seja diferen-
ciada em cada um deles, e a mídia pode
ser trabalhada mesmo enquanto o cliente
passa no caixa.

Nelson Massud, diretor da Bematech,
empresa que forneceu o software de gestão
da frente de caixa e integrou os hardwares
da loja, diz que a operação é auxiliada tam-
bém por PDAs (Personal Digital Assistant,
ou computadores de mão) operados pelos
fiscais de loja, e que o sistema de frente
informa a central de gestão sobre todas as
ocorrências. Na prática, os auxiliares têm
de ir apenas uma vez ao caixa e não duas,
como ocorre atualmente.

Alguns dos carrinhos são equipados
com um computador chamado PS A (Per-
sonal Shopper Assistant), que gera a lista
de compras enquanto o cliente coloca os
produtos no carrinho. O resultado de toda
essa tecnologia é que o tempo de passa-
gem no check-out torna-se muito rápido
e a loja consegue melhorar o nível de sa-
tisfação do cliente.

Massud diz que o consumidor tem
mostrado grande interesse pelo PSA. O

Retail Link: informações de performance
de produtos mostradas aos fornecedores
do Wal-Mart

equipamento também informa o cliente
sobre o endereço de um produto dentro
da loja, criando diferentes formas de
interação. A informação do PSA é com-
partilhada com os PDAs dos operadores
da loja, assim, o cliente pode ser pronta-
mente atendido.

EXPERIÊNCIA SENSORIAL - Os
recursos aplicados no Pão de Açúcar, co-
mo em outras experiências pioneiras na
Europa e nos Estados Unidos, têm em
comum a idéia de conferir à experiência
de compra um alto nível de satisfação,
sempre com apelo aos sentidos do con-
sumidor.

Regiane, da Unifico, cita ainda outras
tecnologias que perseguem esse objetivo,
como a biometria facial, que permite re-
conhecer o cliente assim que ele ingressa
no espaço da loja, os quiosques com in-
formações de produtos e serviços, entre
outras.

Há também os robôs inteligentes e
interativos que foram apresentados na
Cebit neste ano. Uma das maiores feiras
de tecnologia no mundo, a Cebit é realiza-
da todo mês de março na Alemanha. Para
Regiane, "a tecnologia tem que ser trans-
parente, tem que encantar e divertir".

Para o varejista, no entanto, vislum-
brar o futuro significa também levar em
consideração a diversidade de canais de
venda, além da tecnologia. Por enquanto,
a internet ainda não representa negócios
significativos como opção de compra para
o consumidor, mas isso é uma questão de
tempo. "A tecnologia expande os canais
para falar com o consumidor", afirma Ri-
cardo Pomeranz, da Rapp Digital.

Para ele, é questão estratégica a em-
presa refletir sobre o uso de diferentes
canais, sobretudo pelo fato de que o con-
sumidor cada vez mais experimenta essa
diversidade. Segundo Pomeranz, uma
aproximação com o cliente sobre novas
bases tecnológicas requer também a capa-
cidade de trabalhar com conteúdos locais
para criação de identidade, como é feito
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