
Departamento de TI ganha importância dentro dos supermercados
por conter gastos e otimizar ações que multiplicam lucros
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Podemos tentar definir Tecnolo-
gia da Informação (TI) como um
conjunto de todas as atividades
e soluções feitas com recursos

de computação. Mas essa definição não é
bastante por um simples motivo: a TI pode
ser aplicada em diferentes áreas e nenhu-
ma definição vai conseguir sintetizar, por
completo, sua abrangência e utilidade.

Alguns supermercadistas podem dizer
que não têm um departamento de TI em
suas lojas; outros podem até dizer que
não pretendem ter - mesmo que isso vá
contra uma tendência social e de merca-
do. Mas, e se pensarmos o departamento
de TI como uma evolução da Central de
Processamento de Dados (CPD)?

Talvez, pensando dessa forma, se

perceba que a TI está presente em todo
e qualquer supermercado existente no
Brasil atualmente. Aliás, não é possível
mais viver sem ela no mundo corporati-
vo. "A TI primeiro precisa ser vista pela
organização como algo produtivo. O su-
permercado tem que estar atento a esse
ponto. Com ela se evita perda de vendas
e se reduz riscos", ensina o especialista



em TI e professor da Faculdade de Infor-
mática e Administração Paulista (Fiap),
Roberto Marins.

Sistema de TI não é só um sistema -
um conjunto de softwares com inúmeras
definições no idioma inglês. Dados e in-
formações são sinônimos de dinheiro. O
comércio varejista depende da TI para o
devido acompanhamento e manutenção
de check-outs e balanças, por exemplo. O
sistema de energia de um supermercado
também deve ser constantemente monito-
rado pela TI e, assim, evitar um apagão.

Com a concorrência do mercado atual,
a paralisação de qualquer área ou equipa-
mento dentro da loja se reflete em perda
de vendas e perda de dinheiro. Isso gera
uma crise. Então, uma das finalidades da
TI atualmente é evitar que crises ocorram
ou, quando isso não for possível, conse-
guir solucioná-las rapidamente - de modo
que não atrapalhe o dia-a-dia do super-
mercado ou atrapalhe o menos possível.

O segredo para se implementar um
bom departamento de TI dentro de um
supermercado está em perceber que a
tecnologia está misturada a todas as áreas
da loja e fazer um levantamento daquilo
que é importante e necessário para que
o negócio progrida. Por não existir um só
sistema que, de forma exclusiva, envolva
todo o supermercado, é preciso levantar
os pontos fortes e fracos da loja para es-
colher sistemas para cada área, conforme
necessidade e disponibilidade.

"Eu defendo sempre, para tentar evitar
imprevistos, um levantamento dos pontos
críticos da loja. O pequeno supermercadis-
ta não costuma se preocupar muito com
isso. Ele se preocupa apenas com as vendas
e com seus concorrentes, mas se fizesse um
levantamento crítico da própria loja pode-
ria torná-la muito mais lucrativa e forte pe-
rante os concorrentes", ensina Marins.

O fato é que ainda falta para os super-
mercadistas de pequeno e médio portes
enxergar a TI como ferramenta organi-
zacional e lucrativa de seu negócio. A
cultura do comércio varejista ensina que
é preciso investir no aumento do espaço
físico da loja, no número de check-outs e
gôndolas, na variedade de produtos - e to-
das essas preocupações são importantes,
sem dúvida. Mas de que vale esse investi-

mento se nada funcionar direito?
O professor Marins enfatiza que o su-

permercadista precisa adquirir uma cul-
tura de prevenção de problemas e rápidas
soluções por meio da TI. A loja precisa
ser vista como um todo, e não apenas
gôndolas e check-outs. "Se imaginarmos
uma loja de bom tamanho, com um bom
número de check-outs e com um bom mix
de produtos, mas com uma paralisação de
energia elétrica, estaremos imaginando
uma loja dando prejuízo ou lucro? A TI
tem de se antecipar aos possíveis proble-
mas para que a loja não os tenha
e gere somente lucros, eliminando
prejuízos."

CHECK-OUT DA INFOR-
MAÇÃO - O pensamento de
quem trabalha com comércio, mui-
tas vezes, é de uma filosofia sim-
plista. O importante é comprar bem
(produto bom e barato) e vender
bem (em quantidade e com lucro).
Esse pensamento não tem nada de
errado e muitos comerciantes, ao
longo do tempo e espalhados pelo
mundo, ficaram ricos trabalhando
assim. Mas qual o melhor momento
para conhecer seu negócio?

O especialista em TI e profes-
sor da Fundação Armando Álva-
res Penteado (Faap), José Carlos
Bortot, lembra que o momento
exato da venda em um supermer-
cado é quando a mercadoria passa
pelo check-out. Portanto, o cuida-

do nas informações coletadas naquele
momento pode determinar o progresso
ou fracasso da empresa. "Essa coleta de
informações e a posterior análise pode
mudar o planejamento das gôndolas e do
supermercado como um todo. E aí que se
percebe que determinado produto pre-
cisa ser oferecido em maior quantidade
na loja e outros, menos. Alguns até nem
deveriam ter entrado no estoque."

Muitos supermercadistas sabem da
importância das informações colhidas
por meio das vendas no check-out, mas a



informaçáo

maioria ainda não valoriza a interligação
dessas informações com todo o restante
da loja. "O departamento de TI pode e
deve disseminar e cruzar as informações
por meio de sistemas entre todos os de-
partamentos. As informações servirão
para uma boa compra - preço adequado
e quantidade adequada -, adequação de
estoque e reposição de gôndolas, entre
outros fatores", lembra Bortot.

Outro ponto ignorado por supermerca-
distas é que desse sistema de informações
podem surgir outros benefícios para a lo-
ja, como um melhor relacionamento com
os clientes. Informações confiáveis para
uma mala direta, dados dos clientes para
o oferecimento de cartão fidelidade além
de mapeamento de pontos fracos da loja.
O departamento de TI pode ser uma caixa
de soluções dentro do supermercado, des-
de que as informações sejam confiáveis, de
diferentes fontes dentro da mesma loja e
compartilhadas por todas as áreas.

No entanto, do mesmo jeito que se dá
importância à coleta dessas informações,
é preciso ter cuidado com a manutenção
e proteção delas. Em sistemas do departa-
mento de TI de um supermercado podem
estar o cérebro e o coração da loja. "Li-
mitar essas informações a um ponto-de-
venda é preocupante. Se acontecer uma
tragédia, como um incêndio no prédio,
tudo estará perdido. O aconselhável é que
elas estejam em local confiável, manipula-
das por pessoas confiáveis e, de preferên-
cia, com cópias das informações em, pelo
menos, mais um local", alerta Bortot.

TI NAS LOJAS - Na rede de super-
mercados Coop, com 26 lojas no ABC
paulista e interior do Estado, o departa-
mento de TI é bastante ativo. Cada loja
tem um servidor com informações locais.
Mas na sede administrativa da rede, em
Santo André (SP), todas as informações
são reunidas num só sistema. O objetivo
iminente da empresa é dualizar os ser-
vidores a ponto de não haver nenhum
risco de perder informações com um
imprevisto.

O gerente de TI da Coop, Francisco
Ráo, esclarece que um departamento de
TI dentro de um supermercado está em
constante evolução assim como a própria

empresa. "Vamos percebendo as necessi-
dades conforme cresce a rede ou quando
um problema pontual acontece e você
tem que achar uma solução rapidamente.
Mas não existe uma equipe de colabo-
radores fechada quando o assunto é TI.
Isso sempre vai depender da estrutura e
necessidade de cada rede."

Uma coisa que Ráo destaca como im-
prescindível em relação aos departamen-
tos de TI dentro dos supermercados é que
eles não sejam mais vistos como departa-
mentos de informática. Todas as áreas do
supermercado têm de abastecer o de TI
com informações confiáveis. "Trabalha-
mos sempre pela continuidade do negócio.
Somos responsáveis para que nada atra-
palhe o andamento normal das lojas. Se
uma delas tem um gerador de energia e
precisa de diesel para funcionar, temos de
saber até o nível de estoque de combustí-
vel. Controlar as informações é controlar
o correto funcionamento da loja."

Antigamente não se pensava o custo da
implantação de um departamento de TI
nos supermercados como algo prioritário,
achava-se um gasto desnecessário e caro,
mas agora se percebe que caro é perder o
cliente. A perda do cliente não tem preço
e deve ser evitada ao máximo. O TI faz
parte da estratégia de fidelização desse
cliente quando produz informações para
melhor conhecê-lo e depois agradá-lo.

O Delmoro, com cinco lojas em Mato
Grosso, também se preocupa com a efi-
ciência de seu departamento de TI. Ele
mantém sob responsabilidade do TI uma
central de cadastro de produtos, um siste-
ma de dados das vendas com cartões de
crédito e também a consolidação diária
do estoque das lojas. "Aqui procuramos
acompanhar tudo o que acontece nas
lojas, embora ainda seja difícil ter uma
integração de todos os departamentos no
levantamento de dados para alimentação
do sistema", comenta o gerente de TI, Os-
valdo Souza.

Uma particularidade do Delmoro é
estar localizado fora dos chamados prin-
cipais centros urbanos do País, o que difi-
culta o avanço dos departamentos de TI.
"Seria interessante que houvesse mais
integração entre os supermercadistas
brasileiros. Seria bom termos a liberdade

Tatiana, do Bistek: TI é base para
o crescimento de qualquer empresa

de falar entre lojas de diferentes regiões
e trocar informações sobre TI. Nisso não
pode haver concorrência", opina Souza.

No Supermercado Bistek, com dez lo-
jas em Santa Catarina, a diretora de TI,
Tatiana Góes Mendonça, confirma que a
importância do departamento dentro das
empresas mudou nos últimos anos. "Penso
que tudo começou com as indústrias; de-
pois vieram os bancos, investindo também
forte nesse setor, e, mais recentemente, o
varejo. Os empresários perceberam que TI,
hoje em dia, dá a base para o crescimento
de qualquer empresa. Com TI as informa-
ções ganham credibilidade e valor."

A diretora de Tllembra também que
os supermercados precisam da TI em mui-
tas áreas e então o investimento para se
criar um departamento não pode ser con-
siderado alto. "A TI cuida do sistema de
comunicação da empresa. Ele controla o
funcionamento dos check-outs, passando
por controle de estoque e gôndola, além
de evitar ruptura. Pensando na economia
que o funcionamento eficiente de tudo
isso gera ao supermercado - vale a pena
investir em TI."
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