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Softwares de gestão integrada são muito empregados, mas a estrela é o BI. O uso de 
tecnologia no varejo brasileiro é reduzido, de forma geral, e a potencialidade das 
ferramentas existentes é pouco explorada. Limitam-se ao gerenciamento, sem um 
alcance mais amplo. "O uso da tecnologia é recente e tímido no varejo, do ponto de 
vista estratégico", afirma o consultor da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, Eugênio 
Foganholo. A tecnologia acelera processos e aumenta a produtividade da atividade 
varejista, mas o principal desafio é aprofundar a utilização do instrumental disponível 
para gerar decisões estratégicas efetivas.  
 
Os softwares de gestão integradas, ERP, são encontrados na maior parte das redes de 
varejo, enquanto é quase nula a presença de softwares de relacionamento com 
clientes (CRM). O ERP está relacionado à automação e controle de processos 
operacionais e já representa um avanço na qualidade do tratamento das informações, 
uma vez que já não existe mais a velha colcha de retalhos de sistemas não integrados. 
  
Na opinião do consultor de varejo e sócio-diretor da Gouvêa & MD, Alexandre Horta, o 
CRM ainda é uma utopia no varejo. "A coleta de informações do cliente é custosa. Mas 
a coleta e armazenamento já progrediu, permitindo o cruzamento de dados com 
análises de perfil", afirma. Apoiada pelas informações sobre os clientes obtidas com 
seu Cartão Mais, a rede paulista Pão de Açúcar, tem sido um exemplo bem-sucedido 
de uso do CRM.  
 
A tecnologia tem também utilidade na outra ponta da cadeia, para melhorar o 
relacionamento com os fornecedores. "O esforço em busca da integração da cadeia 
está crescendo no varejo", avalia Horta, explicando que o fornecedor passa a ser mais 
co-responsável na reposição das mercadorias, por exemplo. As margens líquidas de 
resultado das empresas varejistas, reduzidas a patamares da ordem de 3% a 5%, 
exigem ampliação da eficiência pelo controle de frotas, estoques, etc.  
 
As ferramentas intermediárias que dão suporte às decisões são os BIs (Business 
Intelligence). "O ERP não é flexível o suficiente para gerar informações de cunho 
analítico, mas apenas controle operacional. Já o BI organiza a informação, permitindo 
reformulações da operação por região, tamanho da gôndola e outros infinitos 
cruzamentos e análises", diz Horta. Segundo ele, o BI é mais disseminado que o CRM. 
O varejo está criando bancos de dados voltados para análises que são mais baratos e 
menos complexos que o CRM.  
 
De acordo com o vice-presidente da AIM Brasil, Isac Berman, 25% do varejo brasileiro 
é automatizado e 98% dos produtos já estão codificados por meio da EAN. A base de 
toda a tecnologia foi a padronização e o uso do código de barra, que serve para 
identificar cada produto. O código de barras, que já esteve ameaçado de ser 
substituído pelo código bidimensional PDF – que acabou não chegando ao varejo –, 
poderá ser trocado por uma etiqueta inteligente. Para alguns, como Berman, é 
prematuro imaginar um ocupação rápida desse chip no varejo. "Levando em conta 
apenas uma análise de custos, avalia-se que seriam necessários pelo menos 15 anos 
para a substituição do código de barra", afirma Berman.  
 
O superintendente da Associação ECR (Efficient Consumer Response ou Resposta 
Eficiente ao Consumidor) Brasil, Claudio Czapski, aposta no uso amplo do chip no 



varejo em apenas cinco anos após o desenvolvimento de padrões comuns e processos 
eficientes que permitam reduzir os custos e otimizar a produtividade. "O uso da 
tecnologia pela porta dos fundos do supermercado já é viável", afirma Czapski, 
referindo-se ao uso do chip em logística. A etiqueta inteligente é um microchip capaz 
de armazenar grande quantidade de informações – como data de validade, processo 
de produção, descrição do produto e lote – que podem ser acessadas por meio de 
radiofreqüência. Alguns acreditam que a tecnologia, desenvolvida pelo Massachusetts 
Institute of Technology, pode substituir o cógigo de barras. O chip permite rastrear o 
produto em toda a cadeia de abastecime nto.  
 
As informações geradas por esses aplicativos são essenciais à administração, desde o 
reabastecimento até a análise de hábitos de compra dos consumidores, e alimentam 
programas de relacionamento e marketing dirigido e para gerir a cadeia de 
abastecimento de forma integrada. O Grupo Sonae também usa essa tecnologia. "O 
objetivo é traçar o perfil financeiro e de consumo dos clientes", diz o diretor de 
tecnologia da informação, Álvaro Farana. 
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