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A crescente demanda por eficiência na cadeia de suprimentos representa o desejo dos 
varejistas em integrar mais estritamente seus sistemas operacionais e financeiros, motivados 
pelo fato de que mais de US$ 40 bilhões em vendas são perdidos anualmente.  
 
Para aumentar o diferencial competitivo e diminuir os riscos, associados aos sistemas de 
cadeia de suprimentos tradicionais, os varejistas buscam tecnologias e arquitetura cada vez 
mais sofisticadas que lhes permitam acessar, consumir, analisar, monitorar, gerenciar e agir 
sobre os dados obtidos.  
 
Freqüentemente esses processos estão relacionados a aplicações complexas desenvolvidas 
para lidar com as principais necessidades comerciais do varejo, tais como gerenciamento do 
relacionamento com clientes (CRM), faturamento, inventário, processamento e recursos 
humanos, entre outros.  
 
Porém, a prevalência dessas aplicações e a tecnologia distinta representam um enorme desafio 
para os varejistas que desejam obter o máximo de seus dados comerciais. Para muitos 
varejistas, o "Santo Graal", o grau de excelência, de qualquer sistema de tecnologia da 
informação (TI) seria uma conexão realmente ininterrupta entre o fabricante e o ponto-de-
venda.  
 
A SOA (arquitetura orientada a serviços, na sigla em inglês) é uma tecnologia de aplicação que 
utiliza padrões abertos e serviços on-line para facilitar o compartilhamento de dados entre 
diversos pontos pelos quais trafega informação entre o produtor e o consumidor.  
 
Ou seja, a SOA pode ajudar um varejista a gerenciar as tecnologias dentro da organização e, 
ao mesmo tempo, aprimorar a colaboração com parceiros comerciais para responder às 
demandas do consumidor de maneira rápida e mais consistente.  
 
Em última análise, a SOA também oferece a oportunidade de gerenciar processos comerciais 
complexos, como visibilidade de inventário, conciliação de faturas, acompanhamento, recall de 
produtos e gerenciamento, tanto de vendas, como de distribuição ou de produção.  
 
Dessa forma, atende perfeitamente às métricas da cadeia de suprimentos, tais como tempo, 
custo e complexidade. Estas métricas, por sua vez, equivalem a economias reais, que podem 
se tornar significativas ao longo do tempo.  
 
De modo algum trata-se de uma abordagem de baixo custo ou de uma empresa que esteja 
buscando uma solução abstrata para os infortúnios na cadeia de suprimentos, pois a SOA leva 
em consideração tanto pessoas e processos quanto tecnologia.  
 
Além disso, possibilita o desenvolvimento adicional de soluções personalizadas em 
armazenamento, permitindo acesso aos serviços na medida em que eles forem necessários.  
 
Mas, obviamente, a SOA não é a única área a ser observada quando os varejistas adotam a TI. 
Para que um sistema de tecnologia realmente funcione, as empresas precisam estar aptas a 
acessar, descobrir, integrar e distribuir seus dados onde e quando for necessário, em todo o 
empreendimento.  
 
A tecnologia SOA é somente a primeira etapa para garantir que todos os dados estejam 
acessíveis, de acordo com as necessidades do momento. É preciso, também, assegurar que os 
sistemas sejam executados em uma base de integração de dados abrangente, segura e 
escalonável.  
 
O objetivo é oferecer gerenciamento dos dados de ponta a ponta, que meça e monitore a 
qualidade dos dados por todo o empreendimento e, por fim, garanta que todos os dados 



estejam alinhados internamente aos padrões locais e globais, de modo a permitir a plena 
utilização.  
 
Isso é especialmente importante para garantir conformidade nos negócios, uma causa válida e 
almejada por todos os executivos do setor de varejo. Quanto aos executivos de negócios, 
todos utilizam a tecnologia da informação com o objetivo de obter as informações necessárias 
para tomar decisões de negócios.  
 
Entretanto, essas decisões são tão importantes quanto os dados que fluem pelo "universo" dos 
varejistas. Manter esses dados fluindo por SOA sendo gerenciados por uma integração 
sofisticada e mantendo-os precisos em relação à qualidade ajuda todos os aspectos do negócio 
do varejista, da satisfação do cliente ao grupo de executivos.  
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