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O Wal-Mart começou a implantar um sistema global de tecnologia da informação (TI), 
quebrando sua tradicional dependência do sistema de TI criado internamente e que deu 
suporte à sua expansão nos Estados Unidos. 
 
O maior grupo varejista do mundo escolheu, em outubro, o software de gestão empresarial da 
alemã SAP, numa disputa em que concorreu também a americana Oracle. À medida em que 
começa a implementar as mudanças, o Wal-Mart acelera as contratações em seu 
departamento de TI, com um aumento das despesas corporativas. 
 
"A eficiência do sistema interno não acompanhou o ritmo de crescimento da corporação", 
afirmou Tom Schoewe, diretor financeiro do Wal-Mart. "A implementação do novo sistema será 
cara, mas ele será muito mais eficiente assim que estiver em operação e... ele é escalonável. 
Como continuamos crescendo e entrando em novos países, ele poderá acomodar isso melhor 
do que a nossa solução doméstica." 
 
A alta dos custos de TI contribuíram para um aumento de 20% nas despesas corporativas do 
Wal-Mart no primeiro trimestre deste ano, informou a companhia, sem mencionar o montante. 
O grupo também divulgou que sem os gastos com projetos de "transformação", as despesas 
corporativas teriam aumentado 3%. 
 
Schoewe disse, anteriormente, que as despesas adicionais "continuarão sendo altas no resto 
do ano fiscal e nos próximos anos". 
 
A primeira fase do lançamento global deverá ser concluída nos próximos dois anos, com uma 
segunda e terceira etapas com conclusão prevista dentro de um prazo de três a cinco anos. 
 
A troca para um pacote de software externo representa uma mudança significativa para o Wal-
Mart, cujo departamento de TI historicamente liderou o desenvolvimento de tecnologias que, 
no passado, transformaram seus negócios. Essas iniciativas incluem o desenvolvimento do 
sistema "Retail Link", em 1991, que dá aos fornecedores acesso a dados de vendas correntes e 
de estoques de seus produtos nas lojas Wal-Mart. 
 
A companhia vai continuar a desenvolver seus próprios sistemas de TI, incluindo os programas 
de etiquetagem sem fio de produtos em RFID (identificação por radiofreqüência, na sigla em 
inglês), e espera criar uma plataforma global de comércio eletrônico que unificará os sistemas 
usados pelas operações on-line existentes nos EUA e na Europa e que poderá ser aplicada em 
novos mercados. 
 
A Tesco, concorrente britânica do Wal-Mart, utiliza um sistema de software global da Oracle, 
que mais recentemente foi empregado no suporte à sua rede Fresh & Easy nos Estados 
Unidos. 
 

 
Leia mais: 
 
No Brasil, profissionalização do varejo movimenta negócios 
Tainã Bispo e Claudia Facchini 
 
A tarefa do Wal-Mart para substituir seu sistema de gestão tradicional feito dentro de casa, 
pelo software da SAP contará com uma facilidade no Brasil. As bandeiras Sonae e Bompreço, 
que foram adquiridas pelo grupo, já usavam a tecnologia da fornecedora alemã, o que tornará 
a transição mais suave, diz Romildo Barros, vice-presidente de sistema do Wal-Mart no Brasil. 
O executivo não revela, porém, quando será finalizada a implementação do sistema no país. 
 



Esse tipo de mudança não é, porém, uma exclusividade da gigante americana. A competição 
crescente do setor no Brasil tem impulsionado outras companhias a sofisticarem seus sistemas 
de gestão. 
 
O grupo Pão de Açúcar, que sempre adotou soluções tecnológicas caseiras, abandonou a 
prática neste ano e decidiu contratar sistemas globais de gestão. Com a maior participação do 
grupo francês Casino que já possui 50% da holding que controla os supermercados e deverá 
assumir uma posição majoritária no futuro, o Pão de Açúcar está deixando de ser um operação 
local para transformar-se em um negócio cada vez mais globalizado. 
 
Os programas de gestão empresarial (ERP, na sigla em inglês) são oferecidos em pacotes de 
software que oferecem módulos para tarefas específicas, mas integrados entre si. Os clientes 
podem adotar um número maior ou menor de programas, dependendo de sua necessidade. 
No Pão de Açúcar, que possui 575 lojas no país, a previsão é de concluir a implantação do 
módulo financeiro até julho. A empresa ainda não escolheu o fornecedor do software específico 
para varejo, cujo contrato está sendo disputado pela SAP, Oracle e Aldata. A expectativa é de 
concluir a licitação no mês que vem. 
 
O Pão de Açúcar também passou a usar o sistema DemandTec de "precificação" (avaliação de 
preços), software que também era desenvolvido internamente. Além dessas mudanças, a 
empresa está em busca de um nome no mercado para ocupar o cargo de principal executivo 
de TL 
 
A competição crescente entre os varejistas está movimentando os negócios dos fornecedores 
de software. "As empresas varejistas estão em busca do ERP devido à profissionalização do 
setor", explica Elia Chatah, responsável pela área de varejo da SAP no Brasil. Com a 
globalização, cresce a necessidade dos varejistas de unificar seus processos de compra, 
independentemente do país em que está o fornecedor. 
 
A procura é tamanha que a receita desse setor na SAP cresceu 90% no país em 2007. "O 
varejo é o segmento que mais cresce na América Latina para a SAP (dentro de um universo de 
30 setores)", diz Chatah. A companhia tem clientes como Lojas Riachuelo, Lojas Marisa e Telha 
Norte. 
 
Segundo a 19e Pesquisa Anual e Tendência de Software, realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas, o mercado de ERP divide-se em alguns fornecedores. A liderança é da brasileira Totvs, 
com 24% dos sistemas instalados nas empresas em 2007. A SAP ocupa o segundo lugar, com 
23%, seguida da Oracle (17%),Datasul(16%) e Infor(7%). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2008, Tecnologia & Telecom, p. B2. 
 


