
ara viabilizar a automação do
estoque, o gestor precisará criar
uma infra-estrutura de comuni-
cação de dados que possibilite a

atualização das informações em tempo
real. Os detalhes de planejamento dessa
infra-estrutura,no entanto, vão depender
do perfil do supermercado, se é uma rede
de lojas ou uma loja, da disponibilidade
de investimentos e, principalmente, das
metas a serem alcançadas.

Conceitualmente, a gestão de estoque
está incluída no que os especialistas de

varejo chamam sistema de retaguarda.
O outro sistema é o de frente de loja.
Na retaguarda, o software de gestão atua
com um banco de dados que é o coração
do sistema. "O retorno do investimento
depende de um projeto de cuidado, pra
que aconteça como se imaginou", afirma
Wagner Bernardes, diretor de Marketing
e Vendas da Seal.

Sc o gestor do supermercado quiser
fa/er a automação por etapas, conside-
rando a diluição do investimento por um
prazo maior, ele pode começar estudan-
do qual software será a base do sistema.
Segundo Ronaldo Oliveira Filho, geren-
te de Produtos Software da Bematcch,
esse sistema deve custar em torno de R$
2,5 mil para uma loja de I mil metros
quadrados, sendo R$ .1.5 mil o valor da
licença e o restante, o custo do treina-
mento de funcionários.

Oliveira destaca que o treinamento
é fundamental para disseminar o hábito
de o colaborador interagir com o sistema
em todas as ocorrências da loja. Ele diz
ainda que a prática tem mostrado que
a gestão hoje pode ser o fator determi-
nante do sucesso ou do fracasso de um

empreendimento no varejo. "O plane-
jamento é tudo. Se você comprar uma
mercadoria com 5% de erro no preço
negociado, corre o risco de trabalhar sem
lucro", afirma. (H. L.)
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