É fácil pensar em automação
comercial como um leitor de código
de barras ou uma impressora fiscal,
Agora, tente ampliar o foco. Durante
a última década, esse ícone tecnológico do segmento ganhou espaço e
ainda ajuda a impulsionar a indústria
- muito por conta da legislação f iscal,
que estimula a sua adoção. Mas, depois do advento da automatização do
frente de caixa, o comércio enxerga
outros benefícios da tecnologia, que
vão além do hardware. D setor parte
em busca de sistemas que transformem os dados coletados durante os
últimos anos em informações estratégicas aos negócios. E, no centro
dessa nova orientação, os distribuidores fortalecem suas operações, enquanto as software houses ganham
contornos de canais na oferta de soluções completas.
Na opinião de Marcelo Duarte,
diretor-comercial da CDC Brasil, uma
das principais distribuidoras especializadas em automação comercial no
País, o que antes era visto pelo mercado apenas como uma obrigatoriedade prevista na legislação, tornouse uma forma de equilibrar a balança
da competição por market share na
vertical de comércio. "Tanto os usuários quanto os revendedores perceberam que, para competir, é preciso ter
uma gestão mais eficiente", analisa o
executivo. Assim, a automação segue
em direção à retaguarda das empresas do segmento e inaugura um novo
estágio de desenvolvimento.
"Depois do boom da impressora fiscal, sobrou um mercado inteiro
a ser trabalhado e não apenas a ser
atendido", diz o diretor-comercial da
DN Automação, Luiz Alberto Brenner, que completa: "Entendemos que
automação não é commodity e precisa de venda diferenciada para ter
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verno, empresas de logística, saúde e finanças, a partir de tecnologias de RFID, auto-serviço e wireless.
Na estratégia, a Ingram pretende utilizar a base de
10 mil revendas cadastradas. Sejam eles de TI ou automação, todos os canais, na percepção da distribuidora, querem aproveitar ao máximo as oportunidades
existentes dentro de seus clientes. "Para os parceiros, nas empresas em que ele já abriu a porta, chegou
a hora de se posicionar como provedor de tecnologia.
Até o final do ano, pretendemos começar a aparecer
no market share do segmento e, nos próximos cinco
anos, liderar esse nicho no Brasil", anuncia.

O VALOR
DA SEGMENTAÇÃO
Com milhares de empresas de pequeno porte, fornecedoras e consumidoras, o mercado de automação
é bastante pulverizado, repleto de espaços a serem
explorados e peculiaridades. D que parece simples
desdobra-se em centenas de entraves e possibilidades, devido - justamente - à abrangência da palavra
que define a vertical. Em meio a tantas sub-divisões,
brotam oportunidades para agregar valor e ganham
espaço os desenvolvedores independentes de software (ISV) e os integradores.
"Uma venda é composta, em média, por cerca de
cinco marcas diferentes", pontua Gilson Shimizu, proprietário da 4Next Automação e Consultoria. Somado ã
integração de hardware, a revenda acompanhou o movimento que é quase exigência nesse mercado, a partir do
desenvolvimento de seu próprio software de back office. A 4Next mapeou o comportamento de seus clientes
potenciais e criou uma metodologia de oferta que se
inicia pela frente de caixa, passa pela área de compras
e controle financeiro e acaba com a gestão de estoque.
Tal processo ilustra a teoria de que o ciclo de vendas de
soluções de automação é geralmente mais longo do que
o observado no mercado de TI.
Assim como a 4Next, pelas contas do presidente da
Afrac, existem cerca de quatro mil software houses dedicadas ao desenvolvimento de tecnologia de automação. A condição particular e a imensa gama de ISVs faz,
inclusive, com que os distribuidores pensem em uma
forma de aproximar os desenvolvedores das revendas,
para potencializar o mercado. D diretor da CDC Brasil
cita que há interesse da empresa em, no futuro, for-
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revendedores", projeta Duarte.
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