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O uso de sistemas de gestão deixaram de ser um diferencial para se tornarem pré-requisito, 
mesmo para as empresas de pequeno porte. No entanto, o investimento de pelo menos R$ 8 
mil, o receio de perda da flexibilidade no atendimento ao cliente e o trabalho de implantação 
ainda causam desconfiança em pequenos e microempresários. A solução é pesquisar bastante, 
esperar mais por resultados intangíveis do que retorno imediato e abrir-se para a variedade de 
fornecedores: sistemas desenvolvidos por pequenas empresas, especializados em nichos 
particulares, ainda são a melhor opção para o varejo e pequena indústria, segundo 
especialistas.  
 
O apetite das grandes empresas fornecedoras de sistemas de gestão mostra que a tendência 
não tem volta. A alemã SAP, referência em soluções de enterprise resources planning (ERP), 
criou o Business One, especializado nesse mercado. A Microsoft também entrou para a briga 
por meio do MS Dynamic e a Totvs, com a aquisição de marcas como RM Sistemas, Microsiga 
e, mais recentemente, a Datasul, é a opção de grande fornecedor nacinal.  
 
Os softwares ERP permitem ao empresário acompanhar a entrada e saída de mercadorias, 
agrupá-las por tipo e conhecer as que geram maior rentabilidade. Embora nem sempre 
apresente um retorno paupável e imediato, o investimento em sistemas de gestão garante a 
otimização dos recursos da empresa, inclusive o humano, e abre possibilidade para a geração 
de relatórios e gráficos de desempenho, auxiliando o gestor a realizar análises complexas do 
negócio.  
 
O investimento nos sistemas costuma abranger três fatores: o valor das licenças, geralmente 
referente à venda de softwares e calculado com base na quantidade de usuários; a 
implantação, que inclui não só treinamento na nova linguagem, mas também análise dos 
processos da empresa e destaque de falhas na gestão; e a manutenção, mensal e paga para 
se ter garantia ao direito a novas versões mais atualizadas do software, além de suporte.  
 
“Recentemente, algumas empresas estão criando opções de venda no formato de Software as 
a Service (SaaS), uma espécie de aluguel, no qual o cliente não adquire as licenças, mas paga 
apenas pelo uso do sistema de gestão”, diz Sérgio Lacerda, prestador de serviços da 
Uppercase Uppertools, empresa que desenvolve softwares sob demanda e revende soluções 
SAP. Essa nova modalidade é atraente para o segmento de pequeno porte, pois dilui custos. 
Outro modelo considerado interessante são os softwares sustentados via web, que dispensam 
a existência de hardwares potentes.  
 
Aluguel 
 
Para Nina Clara Benchimol, diretora da Casual Kids, a opção pelo modelo de locação e 
utilização via web foi acertado. A empresária utiliza o software da empresa Artsoft desde a 
inauguração da lojas, há quatro anos, e está satisfeita. Nina destaca as atualizações 
facilitadas, feitas automaticamente. A única queixa da empresária diz respeito ao suporte, que 
não é tão ágil quanto ela gostaria.  
 
A opção mais comumente utilizada no varejo é o Quadrant, mas Nina não o adquiriu em 
função dos altos custos. Preferiu seguir os conselhos de amigos, também empresários, na 
escolha da versão econômica. Além disso, ela destaca a simplicidade do software da Artsoft. 
Nina já esteve à frente de outra empresa varejista no passado e garante: não há como 
trabalhar sem um sistema de gestão. “Se me perguntarem quais cores e tamanhos vendem 
mais e têm maior rentabilidade, lhe respondo em segundos. O mercado não tolera mais a 
perda de tempo com a parte burocrática de anotação de fichas e comparação entre as 
informações”, analisa.  
 
Já Gabriela Reis Velloso e Isabela Leite, sócias da Mrs. Home, preferiram não economizar. 
Decidiram pela escolha da maioria dos empresários do setor e adquiriram o software de gestão 
da Quadrant. De acordo com Gabriela, a loja tem 11 anos e há nove utiliza a ferramenta em 



seus processos. As gerentes treinam as novas vendedoras assim que há reposição na força de 
trabalho. “É um investimento alto, mas vale a pena. Ficou ainda mais vantajoso atualmente, 
com a sincronização entre o software de gestão e a impressora fiscal. Conseguimos 
acompanhar diariamente o total de impostos a serem pagos em função das vendas”, conta 
Gabriela.  
 
Recentemente, a Quadrant foi comprada pela Linx, mas Gabriela não teme mudanças na oferta 
da ferramenta. A aquisição se deu em função da especialização da Linx em sistemas de chão 
de fábrica, enquanto a Quadrant tem grande penetração no varejo. A proposta era formar uma 
empresa mais completa em soluções aos clientes, que muitas vezes possuem unidades de 
produção e varejista simultaneamente.  
 
Universidade 
 
No caso dos grandes fornecedores, como Totvs e SAP, os softwares tornam-se 
sobredimensionados para as pequenas empresas, na avaliação de Carlos Salinas, consultor 
especializado em sistema de ERP e gestão empresarial da Effetiva Negócios. Ele ressalta que 
atualmente existem inúmeras opções de sistemas de gestão no mercado e que o ideal é buscar 
soluções oferecidas por empresas de incubadoras, nas universidades. Nesses casos, há o 
respaldo de uma universidade para garantir que a pequena empresa não vá fechar as portas 
nos anos seguintes, deixando o cliente sem suporte e atualizações, comuns a uma tecnologia 
que progride rapidamente.  
 
Há ainda a opção por softwares livres, construídos pelos usuários — uma espécie de Linux em 
ERP. Segundo o consultor, essa modalidade também possui boas soluções, mas o mais 
adequado pode mesmo ser a busca por uma solução no mercado. Salinas ressalta que a oferta 
está extremamente pulverizada e diversificada, exigindo que o empresário dedique tempo para 
escolher a opção mais adequada.  
 
O ideal é analisar o tempo de existência da empresa, para garantir a perenidade do serviço. O 
respaldo de parcerias, com universidades por exemplo, também conta. Buscar indicações com 
outros empresários é fundamental, pois somente com a vivência é possível atestar a garantia 
do suporte e das atualizações.  
 
O movimento de aquisições e fusões vivenciado por grande fornecedoras da tecnologia não 
tende a afetar o mercado das empresas de pequeno porte, na avaliação de Salinas. “A 
tendência de médio prazo é que a tecnologia brasileira se destaque, em virtude do crescente 
aumento da confiança e conseqüentemente do investimento no setor. O cenário é 
extremamente favorável, independentemente da concentração do mercado, que até o 
momento alcança apenas o segmento de grande porte. Já para os pequenos, a oferta 
abundante oferece a certeza para o empresário de encontrar exatamente aquilo que ele quer”, 
afirma.  
 
Flexibilidade  
 
A flexibilidade dos pequenos fornecedores é outro atrativo para o mercado. Rafaella Roque, 
gerente comercial da Rozenlândia, loja de brinquedos para criança, mudou recentemente de 
software e um dos quesitos avaliados na escolha foi a possibilidade de a fornecedora fazer 
adaptação no produto de acordo com as suas necessidades. “O segmento de varejo tem um 
problema porque a maior parte das soluções está direcionada para lojas de roupa”, afirma 
Rafaella.  
 
Anteriormente à aquisição, a empresária utilizava um sistema elaborado especialmente para a 
Rozenlândia, mas que possuía recursos limitados, especialmente na gestão de compra. Além 
disso, Rafaella explica que a linguagem estava ultrapassada. Para a empresária, o 
investimento valeu a pena. “Hoje, temos relatórios mais completos. Tenho um panorama de 
meu mix de itens e o resultado de cada um em lucratividade. Não dá mais para sobreviver no 
varejo sem um bom sistema de gestão, principalmente para a parte financeira”, avalia.  
 



No entanto, Rafaella reconhece não ser fácil mudar. O novo software ainda está em fase de 
implantação e todos os funcionários vêm sendo treinados para poderem usar a ferramenta. 
Depois de algumas décadas de uso da antiga interface, a lógica do sistema mudou. “Mudou a 
categorização dos produtos e a forma de enxergar os resultados. Sei que vai levar um tempo 
de adaptação”, pondera a empresária. Além de o retorno não ser imediato, ele dificilmente é 
traduzido em receitas no curto prazo, como destaca Rafaela. Ela espera otimizar o trabalho da 
equipe e ter informações para ganhar tempo e ultrapassar os concorrentes com ofertas e 
estoque inteligentes.  
 
Sul 
 
A região Sul é reconhecidamente um celeiro de empresas de tecnologia. A própria Datasul 
nasceu em uma incubadora local e não são poucas as opções instaladas na região. De acordo 
com o consultor Salinas, somente Florianópolis abriga cinco incubadoras, sendo que uma delas 
possui 40 empresas de tecnologia. Uma das maiores empresas da região é a 
Softplan/Poligraph, que desenvolve o software Sienge, especializado na indústria da 
construção civil e com clientes espalhados por praticamente todos os estados brasileiros. A 
especialização dos sistemas por setor de atuação é uma tendência, segundo Carlos Augusto de 
Matos, diretor da Softplan/Poligraph.  
 
Matos destaca como o principal entrave para a implementação de softwares na gestão de 
empresas menores a abundância de processos informais. “O trabalho exige uma verdadeira 
revolução nas empresas, já que grande parte das informações são passadas na equipe de 
forma bastante informal”, explica.  
 
 
Leia mais: 
 
O que é ERP 
 
O conceito de enterprise resources planning (ERP) surgiu a partir do momento em que 
empresas de tecnologia passaram a desenvolver softwares capazes de controlar todas as 
operações da empresa de modo unificado, analisando desempenhos e tendências, por meio da 
emissão de relatórios e gráficos. Anteriormente, os sistemas informatizados eram como ilhas. 
Havia uma solução para a contabilidade, outra para o financeiro, e assim para cada 
departamento responsável pela gestão do negócio.  
 
“Isso, embora garantisse um bom controle dentro do departamento, gerava problemas para a 
empresa, pois a mesma informação era cadastrada em vários sistemas e, quando precisava 
ser recuperada, ficava a dúvida de em qual deles estava a informação correta”, explica Sérgio 
Lacerda, prestador de serviços da Uppercase Uppertools, empresa que desenvolve softwares 
sob demanda e revende soluções SAP.  
 
Ele aponta ainda a dificuldade de se manter vários contratos com fornecedores diferentes de 
software. Muitas vezes, enfrentavam-se empecilhos tecnológicos para se manter vários 
programas, nem sempre compatíveis entre si, cada qual com seus requisitos de hardware, 
sistema operacional e banco de dados.  
 
Para Escolher O Sistema De Gestão  
 
Pesquise muito antes da compra. Certamente existe no mercado um software de gestão 
especializado em suas necessidades;  
 
Busque empresas com o respaldo de uma universidade se fizer a opção por pequenos 
fornecedores. As incubadoras costumam oferecer excelentes opções de ferramenta;  
 
Descubra os clientes da empresa de tecnologia antes de comprar a solução oferecida por ela. 
Buscar recomendação é fundamental para garantir um atendimento de suporte satisfatório, 
assim como a permanente atualização da ferramenta;  



 
Não tenha medo das novidades de mercado, como o modelo de locação e a disponibilização 
do sistema via web. Elas comprovadamente dão certo;  
 
Não espere apenas retornos tangíveis. Os principais ganhos de curto prazo são intangíveis, 
como economia de tempo e otimização do trabalho de funcionários. 
 
           Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


