
postas e poderão fecha r negó-
cios aqui no evento " , diz. 
"Muitos varejistas brasileiros 
vão visitara NRF, masnãocon-
seguem comprar as soluções, 
porque não estão disponíveis 
no Brasil." 

"Em termos tecnológicos, 
estamos vivendo o futuro go-
ra. Atecnologia vem avançan-
do rapidamente, aumentando 
aofertadesoluções. Economi-
camente, o País precisa fazer a 
sua lição de casa, baixaros im-
postoseolhar melhora condu-
ção das políticas econômi-
cas", conclui Pagotto. 

Congresso Autocom 

Paralelamente à exposição, 
acontece o Congresso Inter-
nacional de Automação Co-
mercial e Tecnologia para o 
Varejo. Este ano, o eventocon-
tará com palestras de Laércio 
Cosent ino, presidente da 
TOTVS, Marcel Malczewski, 
co-fundador e diretor presi-
dente da Bematech e Ricardo 
Camargo, diretor Executivo 
da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). 

As palestras realizadas du-
rante o Congresso são direcio-
nadasaempresários,fornece-
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No ano passado, o 
setor de automa-
ção comercial cres-
ceu 7% e mov i -

mentou R$ 2,75 bilhões, de 
acordo com Araquen Pagotto, 
presidente da Afrac - Associa-
ção Brasileira de Automação 
Comercial, promotora da 15ª 
edição da Autocom, feira e 
congresso da área de Automa-
ção Comercial, que começa 
hoje e vai até quinta-feira no 
Pavilhão Amarelo do Expo 
Center Norte, das 14h às 21h. 
"Só não crescemos mais devi-
do a este rearranjo da econo-
mia mundial - não chamo de 
crise - que afetou oBrasil. O 
País cresceu mais de 7% em 
2010 e depois tivemos de de-
volver isso em 2011 e 2012, 
por isso o País cresceu pouco", 
analisa Pagotto. "Quando se 
tem facilidade no crédito e se 
vende muito carro, acima da 
demanda do mercado, depois 
as vendas naturalmentecaem 
ou se tem dificuldade em sal-
dara dívida. Então, ocorre es-
se rearranjo na economia. A 
minha impressão é que este 
ano estaremos com números 
bem melhores", diz o executi-
vo, estimando que o fatura-
mento do setor este ano deva 
chegara R$3 bilhões. 

A indústria de automação 
comercial é uma das poucas 
com desenvolvimento nacio-
nal em todas as etapas produ-
tivas. A tecnologia é brasileira 
desde a impressora fiscal, o 
software, outros 
tipos de hardwa-
res - um fa to r 
muito posit ivo 
para o Brasil. Is-
so se deveu por 
causa da legisla-
ção fiscal, queé 
complexa e úni-
ca no mundo . 
Então, as solu-
ções tiveram de 
ser desenvolvi-
das aqui. "Esta-
mos desenvol-
vendo esta in-
dústr ia desde 
1988. Temos 16 
fabricantes de 
ECF, 2,5 mil software houses, 
cerca de 6 mil revendas, 12 
distribuidores, 6 fabricantes 
de bobinas térmicas, 6 impor-
tadoresde papel, 400fornece-
dores de bobinas", diz o presi-
dente da Afrac. 

Na opinião de Pagotto, o se-
tor de automação comercial 
está bastante movimentado 
pela forte influência do avan-
ço da tecnologia. "Essa nova 
onda tecnológica que esta-
mos vivendo mexe não ape-
nas com o setor de automa-
ção, mas com o mundo dos ne-
gócios. O que falávamos no 
passado, de que o mundo iria 
caminhar para aplicações de 

mobilidade, serviços em nu-
vem (Cloud Computing), SaaS 
(Software as a Service), isso se 
tornou realidade e está acon-
tecendo", observa Pagotto. 
"Os varejistas estão implan-
tando soluções para smart-
phones, tablets, além de ofer-
tas SaaS, softwares que estão 
na nuvem; estas são as gran-
des novidades para este ano, 
graças à maior oferta da ban-
da larga móvel 3G e 4G por 
parte das operadoras". 

Evolução tecnológica 

Antigamente, quando se fa-
lava em automação comer-
cial, envolvia sistemas de 

frente de loja, como impresso-
ras fiscais, teclados progra-
máveis, scannersetc. O varejo 
evoluiu e as grandes redes ho-
jebuscam a inteligência, a me-
lhoria da gestão e redução de 
custos. Na última Retail's Big 
Show, o maior evento de vare-
jo do mundo, promovido pela 
NRF - National Retail Federa-
tion, um assunto muito discu-
tido foi o multicanal, o omni-
channel, em que graças às 
tecnologias de mobilidade, o 
cliente pode comprar pelo ce-
lular, tablet, computador, pela 
TV ou mesmo indo até a loja fí-
sica. "Temos alguns pilotos já 
ocorrendo no Brasil envolven-
do aplicações de mobilidade. 

O cliente que passarem frente 
à loja poderá receber uma 
mensagem em seu celular 
convidando-oaentrarnalojae 
aproveitaruma oferta. Esseti-
pode aplicaçãojá está aconte-
cendo e vai crescer muito. Na 
feira da Autocom, provavel-
mente haverá expositores de-
monstrando essa tecnologia", 
afirma Pagotto. 

Segundo o executivo, há vá-
rias soluções tecnológicas já 
em uso no Brasil. O cliente já 
pode, por exemplo, entrar na 
loja, capturar os códigos de 
barras com um scanner de 
mão ou celular, pagar nocaixa 
e receber os produtos escolhi-
dos em casa. "Com o uso da 

tecno log ia RFID, o 
cliente coloca os pro-
dutos no carrinho, 
passa em um por-
tal e o sistema faz a 
leitura de uma úni-
ca vez, sem necessi-
dade de passar pro-
duto por produto no 
caixa. Essas soluções 
nós já temos, mas es-
tão espalhadas pelo 
País, principalmente em 
grandes redes de super-
mercados e lojas e grife", 
diz. "Quanto mais sofisti-
cada, a loja. mas tecnolo-
g ias elas e m p r e g a m . O 
cliente pega uma camisa, vai 
até o espelho e se vê usando a 
camisa, por exemplo. Existem 
muitas soluções inovadoras 
sendo aplicadas no varejo, se-
ja aplicada diretamente com o 
consumidor na venda, seja no 
backoffice, na área de gestão 
do negócio". 

Em relação ao RFID (identifi-
cação por radiofrequência), a 
tecnologia ainda não é acessí-
vel para a grande maioria dos 
varejistas, mas segundo Pa-
gotto, barateou muito e a ten-
dência é cair ainda mais os 
custos, na medida em que 
mais empresas utilizem a tec-
nologia. "Faz 33 anos que tra-
balho na área de TI e lembro 
que na década de 90, quando 
desenvo lv i meu pr imeiro 
software de varejo, o código 
de barras era incipiente, não 
se via na maioria dos produtos 
e era difícil comprar um leitor 
ou scanner, eram todos impor-
tados e caros", relembra. "Ho-
je, a tecnologia faz parte da vi-
da de todos". 

A feira 

Para o presidente da Afrac, a 
Autoconi deste ano será um 
grande evento, pois quase to-
dos os espaços foram vendi-
dos e estão presentes vários 
expositores novos, principal-
mente dos segmentos de mo-
bilidade e soluções de softwa-
res na nuvem. "Firmamos par-
ceria com entidades com a As-
s o c i a ç ã o B r a s i l e i r a d e 
Franchising, a Associação Co-
mercial de São Paulo, que tra-
rão seus associados ao even-
to. Eles verão as soluções ex-

postas e poderão fechar negó-
cios aqui no evento" , diz. 
"Muitos varejistas brasileiros 
vão visitara NRF, masnãocon-
seguem comprar as soluções, 
porque não estão disponíveis 
no Brasil." 

"Em termos tecnológicos, 
estamos vivendo o futuro go-
ra. Atecnologia vem avançan-
do rapidamente, aumentando 
a oferta desoluções. Economi-
camente, o País precisa fazera 
sua lição de casa, baixarosim-
postos e olhar melhor a condu-
ção das políticas econômi-
cas", conclui Pagotto. 

Congresso Autocom 

Paralelamente à exposição, 
acontece o Congresso Inter-
nacional de Automação Co-
mercial e Tecnologia para o 
Varejo. Este ano, o eventocon-
tará com palestras de Laércio 
Cosentino, presidente da 
TQTVS, Mareei Malczewski, 
co-fundador e diretor presi-
dente da Bematech e Ricardo 
Camargo, diretor Executivo 
da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). 

As palestras realizadas du-
rante o Congresso são direcio-
nadasaempresários,fornece-
dores, varejistas, prestadores 
de serviços e representantes 
dos Governos Federal, Esta-
dual e Municipal, e discutirão 
temas técnicos, por meio de 
painéis informativos, além da 
apresentação de casos de su-
cesso e a discussão das tecno-
logias aplicadas ao varejo. 

Com a evolução tecnológica, cada vez mais os varejistas estão usando soluções de 

mobilidade, aplicações em nuvem e inteligência na gestão 

CARLOS OSSAMU 
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Bematech aposta 
em soluções completas 

níveldeatendimentomuitoal-
to. Os varejistas nacionais 
sentiram uma pressão muito 
grande e tiveram de investir 
em automação para oferece-
rem o mesmo nível de eficiên-
cia e inteligência na gestão", 
observa JantsGh. 

A Bematech opera com dois 
distribuidores, a ScanSource 
CDC e a Network 1 - os dois 
parceiros estarão na Autocom 
com soluções Bematech em 
seus estandes.Jantsch admite 
que, no setor, a relação entre 
fabricantes e o canal (distri-
buidores e revendas) é sem-
pre tensa. O canal reclama de 
políticas comerciais mais cla-
ras, guerra de preços e mar-
gem de lucro baixa. "Apesar 
de não estar previsto no Con-
gresso da Autocom, este tema 
deve ser discutido de alguma 
forma, pois tem preocupado o 
setor", dizjantsch. O diretor 
de Hardware da Bematech ad-
mite que no passado não ha-
via políticas de canais muito 
claras, até porque os papeis 
dos participantes da cadeia 
produtiva eram confusos-ha-
via revendedor que também 
era fabricante e fabricante 
vendendo diretamente para o 
usuáriofinal. "Agora começou 
a ter uma definição mais clara 
dos papeis. Isso se deve a um 
nível maior de competição no 
setoreà profissionalização do 
varejo, que é o cliente final -
quanto mais profissional é o 
cliente, mais profissional será 
toda a cadeia de fornecedo-
res. Também a entrada de em-
presas que atuam no setor de 
TI, um segmento maisamadu-
rec ido , c o m o é o c a s o d a 
Network 1, também traz mais 
profissionalização para o mer-
cado", analisa. (C.O.) 

ções de softwares em seus 
hardwares; na mesma época 
incorporou soluções deTrans-
ferência Eletrônica de Fundos 
(TEF) e também oferecer ser-
viços aos clientes. 

Evolução do varejo 

"A Bematech fez essa trans-
formação porque o varejo foi 
evoluindo ao longo do tempo, 
mais rapidamentede2010 pa-
ra cá, principalmente os pe-
quenos e médios estabeleci-
mentos, que até então não 
precisavam tanto aprimorar 
sua gestão - o que eles usa-
vam era muito básico e quan-
do adquiriam uma solução 
mais sofisticada, muitos re-
cursos nem eram utilizados. A 
partir de 2010, começou um 
movimento grande de aquisi-
ções, com os grandes ficando 
maiores ainda e empresas de 
fora vindo para o Brasil, com 

cisava correr atrás de vários 
fornecedores e administrar 
vários contratos. "Nossos pro-
dutos estão pulverizados em 
diversos tipos de varejo, mas 
estamos concentrando esfor-
ços em quatro segmentos: ho-
téis, restaurantes, redes de 
varejo e lojas de pequeno por-
te. Para estes, oferecemos so-
luções completas e é isso que 
estaremos exibindo na Auto-
com, em ambientes simulan-
do esses tipos de negócios", 
diz o executivo. 

A Bematech vem acompa-
nhando toda a evolução da au-
tomação comercial no Brasil. 
Ela nasceu focada em um pro-
duto, que era a impressora fis-
cal; em 2000 passou a ofertar 
um port fó l io completo de 
hardware para o ponto de ven-
da; em 2006, em função das 
aquisições efetuadas, como a 
compra da Gemco Anywhere, 
ela passou a incorporar solu-

expectativa, foi bem superior 
aos 0,9% do PIB. "As redes de 
franquias estão crescendo, 
shopping centers continuam 
sendo abertos, assim como 
restaurantes e lojas de todos 
os tipos. O mercado vem se 
profissionalizando, buscando 
fo rnecedores comple tos , 
com soluções integradas de 
hardware, software e servi-
ços, e como estamos bem po-
s ic ionados no s e g m e n t o , 
apresentamos um cresci -
mento acima de 11%, supe-
rior até do crescimento do va-
rejo", justifica o executivo. 

Nichos de mercado 

De acordo com Jantsch, a 
Bematech se posicionou co-
mo uma fornecedora de solu-
ções completas para automa-
ção c o m e r c i a l , inc lu indo 
hardware, software e servi-
ços. Antes, o cliente final pre-

gem líquida foi de 8,5% no 
lT12para9,2%no1T13. 

Em janeiro, a empresa já ha-
via festejado o balanço de 
2012. Segundo nota divulga-
da, a eficiência operacional e 
foco na estratégia de venda de 
solução completa f izeram 
com que a receita em 2012 
fosse de R$ 328,4 milhões, 
11,3% superior a 2011, com 
lucro líquido de R$ 32,5 mi-
lhões e crescimento de 89,2% 
do EBITDA. 

Para Erosjantsch, diretor 
de hardware da empresa, 
apesar de o varejo ter cresci-
do entre 7% e 8%, abaixo da 

\

Balanço financeiro 

mostra que foi 

acertada a 

estratégia de 

oferecer soluções 

integradas de 

hardware, software 

e serviços 

No mês passado, a 
B e m a t e c h , uma 
das maiores forne-
cedoras de produ-

tos e soluções para automa-
ção comercial do mercado na-
cional, anunciou o balando do 
primeiro trimestre e comemo-
rou os resultados: a empresa 
apresentou crescimento pelo 
62 trimestre consecutivo. No 
1T13 o EBITDA (Lucros antes 
de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização) cresceu 
34,3%, o lucro 19,5% e a recei-
ta 9,6% em relação ao 1T12. A 
Companhia manteve cresci-
mento da rentabil idade no 
1T13, alcançando R$ 7,2 mi-
lhões de lucro líquido, contra 
R$ 6 milhões no 1T12. A mar-
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Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 25 jun. 2013. Especial: A tecnologia deu superpoderes aos consumidores, p. 2-3.




