
PARA TODOS
OS GOSTOS
Adaptando sua tecnologia a segmentos que ninguém atendia, a
brasileira LinM leva agora seus softwares a toda América Latina
VERÔNICA GOYZUETA, SÃO PAULO

DIZEM QUE UMA pessoa mostra sua
elegância quando é capaz de transitar
naturalmente tanto em um local humilde
como em um outro de luxo. Se aplicásse-
mos isso a empresas, o Grupo Linx, seria
um bom modelo. Esta empresa brasileira
de sistemas de gestão empresarial, mais
conhecidos como ERP (na sigla em inglês),
desfila com a mesma classe tanto no Sho-
pping Iguatemi, um dos mais luxuosos de

São Paulo, onde tem 50% de participação
de mercado, como no Bom Retiro e no
Brás, dois tradicionais bairros de classe
média baixa, que congregam confecções
populares, a maioria delas de imigrantes
coreanos e judeus, e onde muitos comer-
ciantes sul-americanos compram roupas
para venderem em seus países.

"Colocamos dois escritórios de rela-
cionamento, um no Bom Retiro e outro

no Brás, e fomos vencendo pouco a pouco
a resistência dos comerciantes em com-
prar um software que eles consideravam
caro e desnecessário", diz Nelson Lana
Castello Branco, gerente de marketing e
alianças estratégicas do Linx, um grupo
de tecnologia que conquistou seu espaço
em dois ramos bem específicos: o têxtil
e o de vestuário. A eles oferece soluções
que vão desde a compra de matéria-prima,
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recepção, gestão de inventário, logística de
transferência desse produto até a loja e o
sistema de pagamento com o consumidor
final, através de terminais de crédito e
débito discados e dedicados.

"Trata-se de típicas empresas que não
tinham controle de estoque eficiente e onde
a gestão era feita na ponta do lápis", diz
Castello Branco. "Mas nós oferecemos
a elas a possibilidade de realizar toda a
operação contábil em uma única tela,
o que permite saber como negociar a
reposição de peças e fazer a integração
de estoque e do caixa." Este trabalho de
conscientização permitiu conquistar 20%
de marketshare dos negócios nestes dois
bairros, entre empresários tradicionais e
teimosos, a maioria deles coreanos. A
conta que abriu as portas desse mercado
foi a que mostrava aos clientes que em
doze ou dezoito meses recuperariam o
investimento, que pode variar entre US$ 5
mil e US$ 17 mil, segundo o número de
lojas e terminais.

Já com clientes mais modernos, a
empresa não teve tantas resistências. As
soluções da Linx atendem as operações
logísticas e contábeis de marcas famosas
no Brasil como Hering, Fórum, Ellus e
TNG, assim como das filiais de marcas
internacionais que estão no País, como
Puma, Asics, Zara, Calvin Klein, Versace
e Salvatore Ferragamo.

Apesar de seu nome, os softwares
rodam em plataforma Windows e não
em Linux. E com mais de mil clientes,
a maioria no Brasil, mas também na
Argentina, Chile, Colômbia, México,
Espanha e Portugal, a empresa -funda-
da há 22 anos- cresce num ritmo entre
25% e 30% anual, o dobro da média de
mercado de ERP, e deve fechar 2007 com
um faturamento de US$ 18 milhões. A
Linx figura também entre as 100 maiores
empresas de serviços corporativos da IDG
Brasil, e entre as 200 maiores empresas
de TI do anuário Informática Hoje, duas
publicações especializadas.

Uma de suas experiências mais desa-
fiadoras foi a implantação de seu software
na Cia. Hering, uma das maiores empresas
brasileiras de vestuário, presente em mais
de 170 pontos de venda exclusivos, sem
contar sua rede de franquias. Mas um
ano depois da sua instalação, a Hering já
sentia uma melhora de 40% na eficiência
de distribuição de produtos nas lojas e

una redução de 67% nos chamados de
manutenção do sistema.

"Conseguimos automatizar a visão do
desempenho dos pontos de vendas, além
de flexibilizar as operações com a adoção
de novas regras que simplificaram o fluxo
de informações e agilizaram processos de
controle e decisão", diz Marcelo Camelo,
diretor de informática (CIO) da Hering e
responsável pela modernização da tecno-
logia na tradicional empresa de 127 anos.
A solução permitiu a padronização do
sistema dos pontos de venda, integrando
dados entre a frente da loja e a retaguarda
dos sistemas corporativos.

Foram instalados os sistemas LinxPOS
(responsável por toda a operação de venda
e gerenciamento de caixa do terminal),
LinxPOS Manager (que cuida da ma-
nutenção da loja), e o ERP Linx Global

Fashion, com os módulos Administrati-
vo e Financeiro, Retaguarda de Loja e
Contabilidade, este último na matriz de
Blumenau (SC), e no escritório central,
em São Paulo. "A aliança com a Linx
nos fez repensar aspectos importantes em
nosso negócio e até 2009 teremos todas
nossas informações concentradas em um
sistema de inteligência de comércio, que
nos dará una visão completa do futuro do
negócio", diz Camelo.

Outro caso interessante foi o da alemã
Puma, que começou seu relacionamento
com Linx em meados de 2003, alugando
um módulo de faturamento e controle
de estoques. Não passou muito tempo
e o vice-presidente mundial de TI, Kurt
Walther, visitou Brasil para analisar outras
opções de ERP, onde um dos principais
competidores é a gigante alemã SAP.
Walther acabou optando pela implanta-
ção do sistema brasileiro, que opera na
empresa até hoje e que foi estendido para
a operação América Latina, comandada
a partir do Chile.

Foi por meio de negócios como este
que a Linx começou a crescer internacio-
nalmente, não só na América Latina, mas
também na Espanha e Portugal, onde já
tem escritórios de relacionamento. Um
de seus clientes latino-americanos mais
importantes é a rede colombiana de
acessórios de couro, Mario Hernández,
com a qual trabalha desde 2004 e que
está implantando soluções de ponto de
venda LinxPOS em suas lojas no México.
A Linx adaptou o software às exigências
fiscais mexicanas e colombianas, e per-
sonalizou as funções necessárias para
atender os processos de fabricação e co-
mercialização de artigos de couro. "Com
a experiência no Brasil é muito fácil se
adaptar ao mercado latino-americano",
diz Castello Branco, de Linx.

Mas o sucesso da empresa no setor de
têxteis e seu dom de fluir em diferentes
situações, ambientes e países, também
abre portas de grandes empresas que não
se dedicam à moda, como a fabricante de
louças e metais sanitários Deca, a rede
de cinemas Cinemark e grandes redes
varejistas, como a de eletrodomésticos
Casas Bahia, ou o portal eletrônico
Submarino.

Pelo visto, os sistemas do Grupo Linx,
sabem tirar boas medidas e vestem bem
qualquer modelo. •
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Text Box
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