


redução de custos e permita ao empresário
centrar foco no que é seu verdadeiro negó-
cio, preocupando-se menos com questões
complementares, como a operação das fer-
ramentas tecnológicas." Thais comenta que
o sas deve chegar ao mercado varejista bra-
sileiro já no próximo ano. "Estamos com tes-
tes pilotos em farmácias. Ainda não temos
nenhuma experiência em supermercados,
mas o modelo é aplicável a outros tipos de
varejo", comenta.

O fato é que o conceito de provisão tecno-
lógica oferecido pelo sas vale mais a pena para
o varejista quando a prestadora dos serviços

e fornecedora da tecnologia oferece ao clien-
te solução completa, pelo que se pode enten-
der, grosso modo, softwares integráveis - para
frentes-de-caixa, gestão financeira e estoque
- e hardwares complementares.

Etiqueta Eletrônica
Outra tecnologia que chegou há pouco mais de
dois anos e foi implantada em algumas lojas de
grandes redes do País, mas não se popularizou
na velocidade que se imaginava, e a das eti-
quetas eletrônicas. Capazes de conferir gran-
de agilidade a ações promocionais, como pro-
moções-relâmpago - já que os preços não pre-
cisam ser alterados manualmente, gôndola por
gôndola, produto por produ-
to, bastando que sejam re-
escritos no sistema -, as eti-
quetas eletrônicas também
podem significar redução de
horas extras, já que o ideal
no caso de mudança de pre-
ços é fazê-las em horários
em que a loja está vazia.

"Além disso, a etiqueta
eletrônica possibilita ganho
de produtividade do caixa,
evitando a ocorrência de in-
compatibilidade de preços",
diz o especialista em tecno-
logias para o varejo da Unisys, Antônio Mar-
tins. Vale lembrar que esse tipo de incompati-
bilidade, mais do que emperrar o fluxo dos cai-
xas, é também fonte de insatisfação para os
clientes, que costumam ficar constrangidos
com a situação.

Segundo Martins, é difícil prever quando a
etiqueta eletrônica entrará na mira dos em-
presários do setor no Brasil - na Europa, a tec-
nologia já é uma realidade vastamente difun-
dida mesmo entre os pequenos empresários
-, mas acredita que com o fim da instabilida-
de provocada pela crise e com o clima de oti-
mismo que envolve o início do segundo semes-
tre, não apenas as etiquetas eletrônicas, mas
outras "novas" tecnologias devem aumentar



suas vendas, sobretu-
do no próximo ano.

"O custo da etique-
ta eletrônica está
atrelado ao tamanho
da loja. Uma empresa
pequena, com apenas
uma loja e de peque-
no porte, pagará me-
nos pela tecnologia,
naturalmente. Contu-
do, o retorno é propor-
cional às vendas da
unidade." Martins diz

ainda que o retorno sobre investimen-
to (ROÍ) na tecnologia é de em média
dois anos, mas é evidente que, a par-
tir do momento em que seu consumo
ganhar escala, esse retorno deve ser
alcançado em menos tempo.

A IBM, multinacional que sempre se
fez notar pela realização de grandes
projetos de tecnologia, mostrou gran-
de interesse no mercado brasileiro
com a inauguração no início deste ano
de um centro de soluções com o pro-
pósito de desenvolver tecnologias para inúme-
ros setores da economia, entre os quais o va-
rejo. "O pequeno varejista faz parte dos nos-
sos planos e tem tudo para ser nosso parceiro
no desenvolvimento de tecnologias específi-
cas ou não", informa o diretor da área de va-
rejo da IBM Brasil, Raul Souza Neto.

Dentre as tecnologias que a empresa está
gestando em laboratórios e mercados fora do
País, mas que em breve devem aportar por
aqui, Neto destaca o mobile-commerce, que
permite ao varejista realizar comunicações
promocionais diretas e personalizadas com os
clientes que desejarem.

"O supermercado precisa dum banco de
dados, duma antena específica para esse fim
e do assentimento do cliente, que por sua vez
precisa ter apenas um celular com bluetooth."

De acordo com o executivo, a antena permite
que o cliente cadastrado seja identificado pelo
sistema assim que entra na loja - na Europa,
há estudos em andamento cujo sistema já con-
segue identificar o cliente mesmo antes de en-
trar na loja, nas proximidades. "Assim que é
identificado, os funcionários podem abordá-lo
pelo nome. Cientes do histórico de compra dele
podem até fazer sugestões", diz Neto.

A tecnologia interessa a supermercados
de grande, médio e pequeno porte. "Os gran-
des e médios podem, por meio desse recur-
so, estreitar o laço com os clientes. Tratá-
los com a intimidade que apenas as 'vendas'
das vilas antigas e algumas pequenas lojas
de hoje são capazes. Os pequenos, por sua
vez, podem aprimorar esse serviço que, ge-
ralmente, já prestam." i
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