
R eduzir custos, aumentar eficiência, contro-
le e estar sempre à frente dos concorren-

tes não é privilégio de grandes e médias em-
presas. Um pequeno varejista também pode, e
o caminho para chegar a isso não é apenas a
intuitiva austeridade na gestão. A tecnologia,
ao longo da história, tem se mostrado uma al-
ternativa eficaz a esse propósito. Não é o opos-
to do consagrado feeling do varejista, mas o
complemento. Aos que pensam que tecnologia
é privilégio de empresas maiores, ledo enga-
no. Entre os pequenos também é possível en-
contrar exemplo de uso bem sucedido de tec-
nologia, como veremos.

Embora o foco da matéria seja o elemen-
tar ern termos de tecnologia, ou seja, aquilo
que sua loja não pode deixar de ter, sob o ris-
co de ser atropelada pelo bonde da história,
é preciso dizer que as novidades se sucedem
num ritmo tão intenso que o futuro longínquo
deixa de se medir em anos e passa ser medi-
do em quilômetros. Isso porque tecnologias
impensadas no Brasil começam a se consoli-
dar em outros países como o Japão e os Es-
tados Unidos. E se estão nesse estágio em
outros lugares, não devem demorar a chegar
ao Brasil, num primeiro momento, por meio
das grandes redes, a vanguarda tecnológica
em qualquer lugar.

"As grandes redes no Brasil já estão auto-
mat izadas há um bom tempo. Aliás, não há
como ser grande sem ser automatizado, sem

ter também um eficiente sistema de informa-
ção", diz o diretor comercial da Socin/Supera,
empresa de software especial izada no seg-
mento de varejo, Ricardo Franceschini. É por
essa razão que elas estão na dianteira do pro-
cesso. A grande rede investe em tecnologia
para ser competitiva, para enxugar com efi-
ciência o ônus, altamente custoso, inerente ao
tamanho. Se o seu tamanho muitas vezes ex-
trapola a capacidade de dimensionar do sen-
so comum, suas tecno ogias também precisam
extrapolar o limite do elementar.

Mas o que é elementar em tecnologia? Ele-
mentar é o que o pequeno precisa ter para
expandir seu potencial; para ser capaz de
competir com qualquer íoja, sejam lojas de
outros segmentos, ou de grandes corpora-
ções do setor.

"Acredito que as empresas menores pre-
cisam ter, no mínimo, a gestão financeira, de
compras e de estoque automatizada. Frente
de caixa, nem se fala. A lei que obriga a emis-
são do cupom fiscal também obriga a auto-
mação da frente de caixa, indiretamente", diz
o proprietário do supermercado Nicolau Max,
Anderson Nicolau Ferreira, que há mais de
sete anos controla a demanda, o estoque e
os pedidos por meio de software que integra
todas as áreas- chaves de sua loja.

Dessa maneira, Ferreira minimizou as chan-
ces de erro, pois passou a prever, por exem-
plo, as promoções, com base em histórico for-
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necido pelo sistema, cuja margem de risco e
perfeitamente mensurável. "O que antes rneu
pai fazia no feeling, naturalmente com maior
risco de insucesso, agora faço respaldado em
informações confiáveis. Sinto que tenho o con-
trole da empresa", afirma o empresário.

O depoimento de Ferreira pode ser sintetiza-
do pela expressão do diretor de vendas da área
de varejo da multinacional SÃS, empresa espe-
cializada em soluções para gestão estratégica
e parceira de grandes redes do setor, Ricardo
Caríotto. Segundo ele, usar automação e infor-
matização é colocar "ciência no negócio". Como
se vê, isso não é privilégio das grandes corpora-
ções nem das médias; o pequeno também pode.

Na prática
O supermercado Nicolau Max tem 1,1 mil metros
quadrados de área de vendas, 12 check-outs -
"com potencial para mais dois" - e fica em Piraju,
cidade do interior paulista com cerca de 30 mil
habitantes. Em 2007, a loja faturou R$ 14 milhões;
para este ano, a expectativa
é que fature R$ 16,5 milhões.
Ou seja, se no ano passado a
loja faturou, por metro qua-
drado, R$ 12.727, mais até do
que empresas que estão nas
primeiras colocações do
Ranking Abras, em 2008 a ex-
pectativa é de que esse fatu-
ramento seja de R$ 15 mil por
metro quadrado.

"Sem investimento em
tecnologia, tal desempenho
não seria possível, seguramente", comenta Fer-
reira, que só deve inaugurar uma nova unidade
daqui a dois anos, depois de aproveitar ao má-
ximo o potencial da única loja que a empresa
possui hoje. Segundo Ferreira, com base na pró-
pria experiência, a automação é capaz de pro-
porcionar uma redução de até 3% no custo de
operação. Em outras palavras, isso pode se re-
verter em lucro, trazendo retorno de investi-
mento em até seis meses. "Ela permite reduzir
estoque, ruptura e custos financeiros, já que

você controla melhor a retaguarda, as gôndo-
las, as compras e o fluxo de caixa."

Ferreira exemplifica esse controle citando
o software de gestão financeira que utiliza. O
empresário diz que ele permite saber, por
exemplo, qual é o meio de pagamento usado
pelo cliente. Se há uma grande compra, feita
com cheque pré-datado, o software discrimi-
na a natureza do pagamento direto no f luxo
de caixa. Em posse dessa informação, disponí-
vel automaticamente através da ferramenta de
automação, o gestor financeiro pode ver no
sistema quando a empresa terá aquele dinhei-
ro à disposição. "Assim, tenho maior domínio
do que posso ou não comprar sem precisar
usar serviços e produtos do banco, como che-
que especial. Ou seja, consigo reduzir o custo
financeiro da loja."

Porém, tecnologia não é, necessariamente,
comodidade. Ferreira explica. "Dá muito tra-
balho. Não há tecnologia sem procedimentos
e não há procedimentos sem padrão. Para que
os dois se casem é preciso ainda profissionais
capacitados. Deve-se investir também em trei-
namento." Parece custoso, mas vale a pena,
até porque depois que as engrenagens estão
devidamente ajustadas e íubrificadas fica tudo
menos trabalhoso. "O supermercadista preci-
sa entender que tecnologia é investimento e
não custo, é depuração da operação. Ela não
funciona sozinha, precisa de gente disposta a
entendê-la e a tirar o máximo dela."

A declaração se alinha ao ponto de vista do
gerente geral da Metrologic, empresa de auto-
mação comercial, Cássío Pedrão. Segundo ele,
automação é fundamental para reduzir custo.
"E isso para todos, pequenos, médios e gran-
des. Por essa razão, o sujeito que vai adquirir
tecnologia não tem de perguntar quanto custa,
rnas quanto vale", afirma.



A melhora na relação com
os fornecedores está entre
as principais vantagens da
tecnologia. Isso porque, a
partir do momento em que se
controla a demanda, passa-
se a priorizar os produtos
que realmente vendem. Des-
sa maneira, pode-se criar
uma parceria verdadeira-
mente sólida com os forne-
cedores dos itens mais ven-
didos em sua loja. Com um histórico de vendas,
fica mais fácil prever a demanda e garantir a
precisão das compras, reduzindo, assim, o índi-
ce de troca - quando o supermercadista pede
troca do produto por danos ou vencimento -, que
traz perdas, tanto para os supermercados, quan-
to para os fornecedores, "Há fornecedores que
ern caso de troca dão apenas 50% de reembol-
so, isso em termos de mercado. Com a nossa loja
é diferente. Como temos um índice baixo de tro-
ca, conseguimos 100% de reembolso com esses
fornecedores", informa Ferreira.

A esse nível de controle se somam a padro-
nização e a definição de procedimentos que
também contam a favor na relação comercial.
"É tudo passado por escrito ao fornecedor.
Quando se fala em padrão, em procedimento,
os nossos parceiros também precisam
conhecê-los. Eles fazem parte da operação."

Ferreira dá um conselho aos pequenos va-
rejistas. "Há muitas empresas que dispõem da
mesma tecnologia que o Nicolau Max, mas não
procuram entendê-la a fundo, não tiram o má-
ximo do que ela tem. Simplesmente a usam como
tabela de preços, continuando a gerir o resto
da operação como fazia meu pai, apenas no
feeling." O fato é que intuição nunca é demais.
Mas uma intuição realmente afiada precisa da
ciência, da tecnologia, como amolador.

Suporte e qualidade
O exemplo acima é ótimo para mostrar a mi-
ríade de caminhos que o supermercadista pode
enxergar a partir do bom uso da tecnologia.

Contudo, alguns cuidados são obrigatórios na
hora de adquiri-la.

O supermercadista precisa procurar uma
empresa com nome no mercado, uma empresa
com credibilidade que lhe fornecerá uma so-
lução de qualidade e ao mesmo tempo acessí-
vel ao seu bolso. De acordo com Franceschini,
muitos softwares são, do ponto de vista funci-
onal, iguais, porém a qualidade é diferente.

O que significa isso? Que a capacidade de
processamento de dados é melhor em alguns
sistemas do que em outros. Que alguns po-
dem até fornecer informações equivocadas,
o que é perigoso para o supermercadista,
pois trabalhar sobre uma base de dados er-
rada é tomar decisões erradas. Então, como
evitar uma compra equivocada se não há co-
nhecimento suficiente para separar o joio do
trigo? Deve-se procurar as empresas cuja
qualidade é assegurada pelo tempo de mer-
cado e por exemplos de sucesso. Natural-
mente, há excessões.

A mesma análise pode ser feita em outra fer-
ramenta, como o leitor de có-
digo de barras. De acordo
com Pedrão, da Metrologia,
é cada vez maior a preocu-
pação com a performance do
leitor. "Se o operador de cai-
xa precisa passar inúmeras
vezes o código diante do lei-
tor, perde-se tempo. A tec-
nologia foi pensada para
ganhar tempo e esse tipo de
acontecimento diminui o
efeito positivo", diz o execu-
tivo, lembrando que já existem ferramentas
como o leitor biótico. "A tecnologia permite um
ganho de performance em relação aos leitores
convencionais de até 25%."

Voltando aos softwares... "Outro fator a ser
ponderado, especialmente na negociação com
empresas de softwares, é o suporte. A empresa
que vende a solução deve também disponibili-
zar uma equipe ou um profissional de suporte",
comenta Franceschini.

Tecnologia é bom, mas não é fác i l . Por



isso, quanto mais o forne-
cedor lhe oferecer em ter-
mos de serviço, melhor. E
por serviço se deve enten-
der até mais do que supor-
te. Se conseguir que a em-
p resa lhe f o r n e ç a , por
exemplo, treinamento aos
funcionár ios, excelente.

Out ra ques tão a ser
ponderada são os sistemas
operacionais. Mais uma vez: quanto mais
adaptável for, melhor. Os softwares l ivres, es-
pecialmente o sistema Linux, têm ganhado
espaço no mercado. Além de representarem
menos custos, quase todas as ferramentas
existentes no mercado são compatíveis. "Uma
tendência entre as empresas de varejo é a
migração no sistema operacional de Windows
para L inux" , diz o d i re tor c o m e r c i a da
Unysis, empresa que desenvolve produtos de
tecnologia em diversos ramos de atividade,
Antônio Braga.

O gerente de canal corporativo da Sweda,
empresa de automação comercial, forte na
fab r i cação de i tens para f ren te de caixa,
Mário da Cruz, diz que os varejistas, quando
forem adquirir tecnologia, precisam aprovei-
tar a oportunidade e comprar o que há de

.mais avançado; desde uma impressora até
um software de gestão. "Com o avanço tec-
nológico no estágio atual, é sempre mais ra-
cional comprar equipamentos bastante atu-
ais para não sof rer de fasagem precoce" ,

aconselha o executivo.

Básico
Além de exigência de mer-
cado, já que a concorrên-
cia segue seu próprio r i t-
mo na corrida por eficiên-
cia, ignorando dificuldades
e res is tênc ias exc lus i vas
em alcançá-la, tecnologia,
em muitos casos, também
é ex igênc ia legal em al-

guns estados. Em São Paulo, é obrigatório o
uso, na frente de caixa, de equipamentos com
emissores de cupom fiscal com memória de
fita detalhe, os famosos ECE-MED, hoje dis-
poníveis quase que exclusivamente em im-
pressoras térmicas - bem mais velozes -, já
que as matriciais, gradualmente, caem em de-
suso, por não t razerem vantagens em ter-
mos de custo/benefício.

Contudo, ele não serve apenas aos órgãos
governamentais. Quando disponível em impres-
sora térmica, a tecnologia permite, para o va-
rejista, o ganho em informatização e automa-
ção também, o que eqüivale a dizer em veloci-
dade e espaço. Além de não precisar mais das
velhas bobinas - o que acontecia quando as
impressoras eram matriciais -, que por meno-
res que fossem ocupavam espaço da loja, já
que precisam ser armazenadas, o varejista pas-
sa a ter uma impressora bem mais rápida, dan-
do-lhe mais produtividade. Dessa maneira, o
empresário pode escolher o que faz com esse
ganho: reduz custos; aumenta escala; ou faz
um pouco de cada.

"Dentro do que é elementar em termos de
tecnologia, é importante citar os terminais
de consulta (de preço), as balanças que emi-
tem código de barras e, claro, o código de
barras no PDV", informa o diretor presiden-
te da Gertec, empresa que desenvolve pro-
dutos de automação comercial e bancária,
Jorge Ribeiro Pereira.

De acordo com ele, o consumidor que não
encontra preço tem resistência em levar o
produto. Por isso, o terminal de consulta,
para citar um dos exemplos de tecnologia, é
uma garantia ao consumidor de que o pro-
duto terá no check-out o mesmo preço indi-
cado no consultor, pois ambos os equipamen-
tos consultam o mesmo sistema. "Automação
é confiança e satisfação. Com tecnologia, se
oferecem mais informações aos c l ientes e,
assim, consegue-se cativá-los." Insatisfação
é muitas vezes fonte de perdas. Ou seja, esse
tipo de tecnologia reduz perdas. "Sem con-
tar que um ambiente com tecnologia é mais
prazeroso", opina Pereira. Hi
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