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Movimentos de consolidação e
perspectivas de abertura de ca-
pital no setor de varejo estão le-
vando empresas como Máquina
de Vendas e Magazine Luiza a
fazerem investimentos em tec-
nologia. Os principais objetivos
são a integração dos processos e
da gestão após aquisições e a
implementação de métodos
profissionais de governança
corporativa, de olho nas exi-
gências do mercado em proces-
sos de oferta pública de ações.

No caso da Máquina de Ven-
das, os investimentos iniciais
somaram R$ 20 milhões, se-
gundo o diretor de tecnologia,
Vinícius Hamzi. O custo inclui
hardware e sistemas adquiri-
dos da Oracle para serem utili-
zados na frente das lojas e con-
trato de suporte com a HCL. O
projeto começou pela rede Ri-
cardo Eletro, que tem mais de
200 pontos de venda, e será
expandida para as outras em-
presas do grupo, que inclui a
Insinuante e Citylar, até o fim
do ano que vem.

O investimento faz parte da
preparação da empresa para
uma futura abertura de capi-
tal, segundo Hamzi. Além
deste objetivo, a tecnologia
também será crucial para a
companhia integrar as dife-
rentes redes do grupo. “Hoje
temos três departamentos fi-
nanceiros diferentes”, diz o
executivo. O diretor afirma
que o valor de R$ 20 milhões é
destinado ao processo de in-
tegração das redes e deverá
ser ampliado nas próximas
etapas do projeto. A previsão
de crescimento da Máquina de
Vendas é atingir R$ 10 bilhões
de faturamento em 2014, de
acordo com Hamzi.

Já o Magazine Luiza está
concluindo a instalação de um
sistema de gestão financeira,
com o objetivo de evitar pro-
blemas administrativos com o

forte crescimento e obter mais
controle sobre as informações
financeiras. “Não é barato in-
vestir em softwares de inte-
gração. O preço das licenças de
uso e da consultoria são altos”,
afirmou ontem, em evento em
São Paulo, o diretor de tecno-
logia da rede, Décio Sonohara,
sem revelar o valor do projeto.

Com planos divulgados para
abrir o capital no próximo ano, a
rede varejista projeta atingir R$ 5
bilhões de faturamento este ano
e R$ 15 bilhões em 2015, como
resultado de um crescimento
médio anual de 28%, desde
2002. No último ano, a empresa
faturou R$ 3,8 bilhões.

O crescimento de negócios
também pode ser medido pela
ampliação do número de lojas.
Em 2008, ela abriu 43 lojas em
apenas um dia e, neste ano,
adquiriu a rede nordestina Lo-
jas Maia, que possuía cerca de
150 lojas. Com isso, tem hoje
611 lojas, em 411 cidades.

Sonohara começou como di-
retor de tecnologia há três anos
e percebeu a necessidade de le-
var a empresa para um novo
sistema de gestão. Algumas
melhorias necessárias não
eram possíveis pelo antigo
software, mas seria preciso que
o projeto fosse endossado pela
alta administração. Uma série
de reuniões com os dois princi-
pais fabricantes de software
SAP e Oracle foram realizadas,
que ajudaram a mostrar as pos-
sibilidades de benefícios.

O projeto foi iniciado em
novembro do último ano, com
sistemas da Oracle e consulto-
ria e implementação da IBM. O
próprio superintendente da
rede, Marcelo Silva, coorde-
nava as reuniões a cada duas
semanas para acompanhar a
implementação e exigia a par-
ticipação das áreas de negó-
cios. A meta agressiva era fina-
lizar em sete meses a contabili-
dade, finanças, recursos hu-
manos e gestão de ativos. De-
pois começou o suporte e a in-
tegração com as lojas. ■

Varejo investe mais
em tecnologia
para abrir capital
Máquina de Vendas e Magazine Luiza melhoram sistemas
de gestão para acelerar plano de crescimento das redes

Empresa diminuiu de seis
semanas para 20 minutos
o tempo para dar início
à produção das coleções

A meta de crescimento da Ren-
ner, que tem 134 lojas no país, é
agressiva: dobrar de tamanho
em cinco anos. Para acompa-
nhar esse ritmo de expansão, a
companhia abriu mão de ter a
maioria de suas informações
armazenadas dentro da em-
presa. Agora, elas ficam em
um data center no Texas. A

mudança deve gerar uma re-
dução de 25% nos gastos com
tecnologia nos próximos cin-
co anos, de acordo com o di-
retor de tecnologia e gestão,
Leandro Balbinot.

A economia será possível por
conta da adoção da computa-
ção em nuvem (cloud compu-
ting), que permite o acesso a
dados e programas por meio da
internet, segundo Balbinot.
“Com o crescimento, temos
necessidade de infraestrutura e
processamento de dados cada

Renner acelera

“Não é barato investir em
softwares de integração.
O preço das licenças de uso
e da consultoria são altos”

Décio Sonohara
Diretor de tecnologia da rede
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vez maiores e mais urgentes.
Muitas vezes preciso de um
novo sistema para o dia seguin-
te”, explica o executivo. Com a
decisão de utilizar sistemas via
internet, foi possível acelerar o
processo de crescimento.

Balbinot conta que, antes da
adoção da computação em nu-
vem, projetos chegaram a ficar
parados por falta de memória
no mercado. Com as atuais
metas de crescimento da Ren-
ner, a empresa não pode deixar
que isso aconteça.

Um exemplo dos benefícios
gerados pelos investimentos re-
centes que a empresa fez em
tecnologia é a queda no tempo
necessário para dar início ao
processo de produção das cole-
ções. Antes, por conta dos pro-
cessos internos, esse período
era de seis a quatro semanas.
Agora, o trabalho leva 20 minu-
tos, de acordo com Balbinot.

“Identificamos que alguns
processos tinham problema, e
encontramos um jeito de, por
meio da tecnologia, acelerar

isso”, afirma. O diretor não re-
vela quanto a empresa investiu
no projeto.

Setor aquecido
Quem participou do projeto da

Renner foi a HCL, empresa de
serviços de TI que chegou ao
Brasil no ano passado e tem o
varejo como um de seus maiores
alvos, tendo em vista o cresci-
mento dos investimentos do se-
tor em tecnologia.

“Os grandes varejistas do país,
que não eram tão ligados em tec-

nologia, passaram a investir mais
em TI para suportar o crescimen-
to”, afirma Dagoberto Gabriel,
líder da área de produtos Oracle,
fornecedora parceira da HCL.

Além de Renner e Máquina
de Vendas, que já são clientes da
empresa, Gabriel prevê que a
HCL fechará contrato com mais
três grandes varejistas no ano
que vem, quando a receita da
companhia no Brasil deve cres-
cer 30%. Mundialmente, a em-
presa tem faturamento anual de
US$ 5,5 bilhões. ■ C.P.

expansão com programas na internet

“Nossos dados estão
armazenados em um data
center no Texas, nos Estados
Unidos. Precisei convencer os
acionistas de que era seguro”

Leandro Balbinot
Diretor de TI
da Renner
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Marcela Beltrão

Loja da Magazine Luiza em
SP, que adotou sistema de

gestão financeira para evitar
problemas administrativos

Varejo está mais otimista com o Natal
Para 69% dos comerciantes consultados pela Serasa, o faturamento
crescerá, sendo que no ano passado somente 53% esperavam aumento
nas vendas. Os mais otimistas são as grandes empresas, dos quais 87%
acreditam no bom desempenho do fim do ano. Entre os representantes
do varejo de médio porte, a parcela dos esperançosos alcança 77% e nas
pequenas empresas o percentual é de 67%. Os entrevistados do Nordeste
são os mais confiantes (81%). O Serasa entrevistou mil executivos.

lojas compõem a
integração entre Ricardo
Eletro e Insinuante soma

unidades, após comprar
as Lojas Maia este ano

lojas integram a rede,
que nasceu na Região Sul
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Unidade da Renner,
que adotou o sistema

de computação
em nuvem
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