
pequeno e o médio varejo

brasileiro estão em
polvorosa. E pedem
socorro à indústria de

Tecnologia da Informação.

Há pressões de todos os

lados. O País vive urna explosão de
consumo, num cenário de queda de

inflação, valorização do real, redução do
desemprego, melhoria de renda da
população. As classes C e D passaram a

comprar mais alimentos, roupas,
eletrodomésticos, produtos variados de

consumo. A economia no varejo cresce

em torno de 7% ao ano e cerca de 1,2
milhão de estabelecimentos no segmento

de retail se apressam em fazer jus aos
desejos de compras dos consumidores,

que exigem rapidez, produtos e serviços
de boa qualidade.

Há pressões fiscais igualmente

aceleradas. O Governo do Estado de São

Paulo, por exemplo, implantou o projeto
da Nota Fiscal Paulista, incentivando os

consumidores a exigir do estabelecimento
comercial o documento fiscal. Isso

permitiria a devolução ao cidadão de 30%
do ICMS recolhido. Além disso, desde o
início de abril, a nota fiscal eletrônica

fe-NF), instituída pela Receita Federal,
passou a ser obrigatória nos setores de

combustíveis e tabaco, e não demora

muito será uma exigência em vários
outros segmentos. Com isso, vai

forçar uma maior adequação do
ambiente de tecnologia das empresas de

varejo, especialmente nas micros,

pequenas e médias, para fazer frente às

novas regras fiscais.
A preocupação agora, portanto, é

implantar sistemas de gestão que

integrem numa só base de dados,

monitoradas em tempo real, todas as
informações das operações do varejo -

PDVs (terminais de pontos de venda),
impressoras e controles fiscais,
transações via Internet, necessidades

dos consumidores, logística de
fornecedores etc.

"O objetivo é aumentar a
competitividade dos pequenos negócios",

define Nelson Castello Branco, diretor de

marketing e alianças estratégicas do
Grupo Linx, uma organização que atua há
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22 anos no mercado brasileiro,
oferecendo soluções de gestão
corporativas e automatizadas para
empresas com foco no varejo,
principalmente vestuário, calçados,
palheiras e supermercados. O grupo
opera com 200 colaboradores e conta
com mais de mil clientes no Brasil,
América Latina e Europa.

"As empresas buscam hoje uma
solução completa e integrada que gere
flexibilidade, qualidade de gestão e
agilidade em suas operações", diz o
executivo. "Nossa intenção é oferecer um
software de gestão da maior qualidade,
capaz de atender a todas as
necessidades da empresa - da produção
ao seu ponto de venda; agilidade nas
transações, com o terminal TEF
(Transferência Eletrônica de Fundos)
dedicado; e flexibilidade no processo,
com soluções de logísticas, sistemas de
movimentação, distribuição e
armazenagem de matéria-prima, que
funcionam corno um diferencial
competitivo1', explica Castelo Branco.

Aprimoramento
Um bom exemplo é o da Cia do

Jeans, empresa mineira de confecção,
detentora das marcas Vilejack e Scanner
Brasil, que resolveu adotar numa rede
estruturada de 30 fornecedores o módulo
industrial do ERP (Jnx Global Fashion,
fornecido pela Linx Sistemas, para
aumentar a eficiência e a qualidade da
informação disponível aos seus
funcionários. Antes da utilização do
sistema integrado de gestão empresarial,
a Cia do Jeans, que tem quase 30 anos
de experiência no segmento de
confecção, empregava um programa
básico desenvolvido em linguagem DOS e
planilhas MS Excel para executar
diferentes tarefas relacionadas à gestão
da empresa.

"Com a evolução dos negócios, estes
recursos de informática foram ficando
insuficientes e decidimos empregar uma
ferramenta avançada para aprimorar o
gerenciamento dos processos, sobretudo
aqueles relacionados aos produtos
fornecidos por terceiros", diz Fernando
Abras, proprietário da Cia do Jeans.
"Optamos pelo sistema da Linx porque ele
possibilita o controle total da produção do
vestuário, desde a confecção das fichas
técnicas e compra de matéria-prima, até a
entrega do produto na expedição. Ê
específico para confecções, pois considera
suas variantes, corno cor, tamanho,
lavagens, entre outras", indica ele.

O sistema programa a produção de
diversas maneiras, de acordo com as
necessidades do cliente, acompanha c
andamento da produção em todas as
etapas (inclusive no caso de terceiros) e
planeja os níveis adequados de estoques
de matérias-primas, semi-acabados e
produtos finais nas datas desejadas.
Possui ainda controle de planejamento
das necessidades futuras da produção. E
permite controle completo das contas
correntes dos clientes e confere maior
agilidade aos processos de pagamentos.
"Ou seja, a TI está entrando com mais
força no pequeno e médio varejo para dar
mais mobilidade ao negócio", afirma
Castelo Branco.

No ano passado, informa ele, o grupo
Linx faturou 32 milhões de reais, 20% a
mais que em 2006, e para 2008 a
previsão é de uma receita de 47 milhões,
um crescimento de quase 50%. Mas isso
não quer dizer que a concorrência seja
fácil. Afinal, traía-se de um mercado
extremamente pulverizado, e a disputa se

faz em torno de um bolo de negócio
estimado em 1 bilhão de reais em 2008.
São centenas de pequenos fornecedores
de soluções, que vão desde sistemas
específicos para montar um cadastro de
cliente, treinamento de pessoal, estoque
de produtos, até transações de ponto de
venda (PDVs) e compras pela internet.

A IBM, por exemplo, trabalha com mais
de 60 software houses, entre as quais CSI,
Direção, Genco, Visual Mix, Colibri e
Mastersaf, através de três distribuidores
(Officer, ABP Solutions e Ingram Micro).
"Criamos uma unidade exclusiva para
desenvolver soluções para o pequeno e
médio varejo, um portfolio completo de
produtos e serviços de vários fornecedores,
à escolha dos clientes, e implantamos
sistemas de gestão e de automação
comercial em mais de 500 companhias nos
três últimos anos", conta Paulo Eduardo
Guimarães, gerente de produtos de
automação comerciai da IBM para a
América Latina. Segundo ele, em 2007, os
negócios dessa área aumentaram em 20%
e o objetivo é crescer mais do que isso.
"Estamos fazendo investimento massivo no
varejo e pretendemos dobrar de tamanho
ao longo deste ano", afirma o executivo.

Aumentar a eficiência de um
segmento pouco afeto a processos
automatizados, como é o caso do
pequeno varejo, não é urna tarefa fácil,
admitem os fornecedores de software. O
maior trabalho é convencer os
empresários a passarem de um sistema
manual, improvisado ou legado, para um
sistema onde a firma vai conseguir
centralizar 'informações, orocessar ciados
numa velocidade maior, tomar decisões
em cima dos dados armazenados, e com
isso ganhar eficiência. "Num setor que
tem margens diminutas, significa urna
aposta e uma decisão de compra de
tecnologia que levam tempo para serem
adotadas", diz Marcelo Coppla, diretor de
assuntos corporativos da Bematech, uma
das maiores fabricantes de sistemas de
automação comercial para o varejo.

"Nosso foco é o pequeno e o médio
varejo; desenvolvemos um know-how para
atender a este perfil de clientes, ainda hoje
muito carente de soluções que o torne rnais
competitivo e eficiente", diz ele. A empresa
atua também, é claro, no grande varejo,
com o ERP Genco, que já mapeou mais de
200 clientes potenciais. Mas » principal foco
da Bematech para os próximos anos, com
soluções de automação e de gestão com o
software Smart, segundo Coppla, são as
micros, pequenas e médias empresas
varejistas - algo como 300 clientes hoje.
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