


Veja como Rodrigo Callisperis vem usando a tecnologia para diminuir as filas
POR FRANÇOISE TERZIAN

ode haver mais tecnologia envolvida na
venda de um pacote de biscoito no Car-
refour do que no computador de muitos
escritórios brasileiros. Antes que o clien-
te reclame da falta de determinado
produto na prateleira ou da fila demora-

da demais no caixa, Rodrigo Callisperis, diretor de
tecnologia da rede francesa no país, fica à frente de
dezenas de programas e sistemas de processamento. É
por meio deles que a equipe de TI ajuda, por exemplo,
a acelerar o reabastecimento dos estoques e a identifi-
car produtos violados nas lojas. "Sem a tecnologia, o
Carrefour não conseguiria ser tão grande quanto é no
Brasil", diz Callisperis. São 86 hipermercados e 98
supermercados do grupo. Nascido em La Paz, na Bolí-
via, o executivo de 35 anos - há dois no comando da TI
do Carrefour - combinou a formação em processamen-
to de dados com administração de empresas. Veja, a
seguir, trechos da entrevista que ele concedeu à INFO.

Como a TI ajuda a reduzir o tempo de espera na fila?
Há uma forma de planejar o número de

caixas abertos com a ajuda de programas que analisam
o histórico de freqüência dos clientes e a produtividade
de cada operador. O software analisa o número de clien-
tes que passaram por um determinado caixa e a quanti-
dade de produtos comprados, tirando daí a produtivida-
de do funcionário. Com base nisso, o responsável pela
loja conta com a ajuda da tecnologia para se reorganizar
em horários de pico. Ele planeja quantos caixas precisa
ter abertos previamente para evitar fila ou para ela an-
dar mais rápido. Além de diminuir o tempo de espera, o
software gera a escala de revezamento dos operadores.

Que outras tecnologias entram em ação na retaguarda de
um supermercado?
Também há TI na definição de preços, na reposição de
mercadorias nas gôndolas, na definição de sortimento
e em toda a dinâmica comercial da loja. Por exemplo,
quando um repositor passa na frente da gôndola e no-
ta a falta de um produto, ele pode avisar a retaguarda
ou providenciar o reabastecimento por meio da tecno-
logia de radiofreqüência. Com um coletor sem fio, ele
consegue fazer a verificação dos produtos, pesquisar
o estoque, digitar a quantidade desejada e fazer o pe-
dido automaticamente.

Isso significa que há antenas espalhadas pelas lojas...
Temos antenas em todo o salão de vendas. Uma loja de
tamanho médio tem cerca de quatro pontos de acesso
- a quantidade depende do espaço e da sua arquitetu-
ra. Por meio de um emulador do nosso sistema de reta-
guarda, o repositor comanda, pelo coletor, uma ação de
pedido. Depois de passar pelo ponto de acesso, a solici-
tação feita tanto em São Paulo quanto em Manaus se-
gue por frame relay à nossa base, aqui em São Paulo.

Os supermercados são hoje os grandes evangelizadores
da tecnologia Radio Frequency Identification, o RFID. Vo-
cês têm interesse em usá-la no Brasil?
Interesse sempre temos, já que se trata de uma tecnolo-
gia que permitirá um avanço significativo no controle
dos estoques, seja em aumento de integração com par-
ceiros e fornecedores, seja em serviço a clientes. A
questão é que deve levar um bom tempo para maturar.
O que se vê hoje são testes. Aproveitamos as experiên-
cias que são feitas por nossa matriz, na França.



Quando o Carrefour planeja adotar essa tecnologia?
É difícil fazer uma previsão. Mas ninguém da indústria e
do varejo fala em meses. Deve levar anos porque há al-
gumas limitações. Dependendo do local onde a etiqueta
é colocada, a antena não pega, o que exigirá diferentes
processos de embalagem. Além disso, pôr um chip em
cada produto ainda sai caro. Por outro lado, eu já vi uma
empresa de ferramentas dos Estados Unidos colocar um
chip nos produtos por causa das falsificações vindas da
China. Com o chip dentro das ferramentas, a assistência
técnica conseguirá identificar um produto fabricado ou
não por ela e ainda saberá a que lote ele pertence, quem
comprou, quanto tempo está no mercado.

Há planos de instalar Wi-Fi nas lojas para uso dos clientes
ou funcionários?
Na loja não se fala muito nisso. O que pode ser interes-
sante aos clientes é um espaço de cibercafé, presente
em alguns endereços do Carrefour. O Wi-Fi só vale a pe-
na para quem traz o equipamento de casa. Já aqui, no
escritório, estamos implantando essa tecnologia em al-
guns andares para atender os usuários móveis. Normal-
mente acontece de o pessoal levantar, ir para uma reu-
nião e levar o notebook junto. Esse projeto não será vol-
tado aos computadores de mesa, já que seria preciso
instalar uma placa em cada equipamento. Além disso,
quem usa aplicação transacional pesada perderia quase
um décimo de velocidade com a rede Wi-Fi.

O Carrefour ainda não vende pela internet. Vocês preten-
dem aderir ao comércio eletrônico?
Temos interesse, mas não há previsão. O que possuímos
agora é um novo site que permite criar uma lista de
compras e fazer consulta de preços. No momento em
que o usuário entra no site, o CEP é solicitado para que
receba informações sobre a loja mais próxima dele, além
de recursos como ofertas e serviços.

Perda ou roubo de produtos podem ser prevenidos com a
ajuda da informática?
A tecnologia em si suporta, mas o que ajuda mesmo são
as ações culturais e de conscientização. Mas para dar
baixa em produtos danificados a tecnologia é bastante
útil. Você sabe como se recolhem produtos quebrados e
onde eles estão? Geralmente na gôndola, na boca de cai-
xa ou espalhados pela loja. Depois que tudo é recolhido
e levado ao depósito, um funcionário escaneia o produto
com um coletor sem fio. Ao aparecer o código, ele dá
baixa no estoque e o identifica como quebrado. Se eu

não cadastro a quebra, o produto se transforma em um
estoque virtual que atrapalha a minha reposição.

Como você previne falta de luz, pane de computadores e
travamento de sistema nas lojas?
Existe uma série de contingências para blindar a opera-
ção. Para problemas com energia elétrica, temos gera-
dor. Para meios de pagamento com cartão, há uma re-
dundância de telecom. Dois frame relays são usados por
loja, sendo um principal e outro backup. E os PDVs po-
dem trabalhar pouco mais de um dia offline. Eu consigo
vender, receber dinheiro - só não tenho como atualizar
meu preço no caso de mudanças. De qualquer forma, é
muito difícil o cliente não conseguir efetivar a compra no
Carrefour. Só se uma tempestade fizer o teto da loja cair.

O Carrefour usa Linux?
Mais de 50% das lo-
jas usam Linux no
PDV e nos servidores
de frente de caixa. As
novas lojas já entram
com esses equipa-
mentos operando em
Linux, apesar de esse
não ser o padrão
adotado pelo grupo
em outras áreas. Usa-
mos a distribuição
Red Hat.

Como tornar a informática algo fácil aos operadores?
Usamos programas de treinamento a distância com CD-
ROM. Dependendo do curso, o funcionário aprende na
sala de aula ou na frente do micro, na própria loja, onde
também fará exercícios e uma prova eletrônica. Pelo e-
learning, o operador aprende a abrir o caixa, a passar as
compras e a usar o computador. Essa é uma maneira
prática e, muitas vezes, mais barata de treinar gente do
Sul, do Nordeste e de outras regiões distantes da base.

Há vagas em aberto na TI do Carrefour?
Sim, estamos contratando gerentes de projeto com co-
nhecimento de varejo e background em TI. Aqui, no Car-
refour, minha equipe tem 93 pessoas e é formada por
profissionais com experiência em TI. Não tenho perfis
mais juniores, mas profissionais bastante experientes,
com background em tecnologia e visão de processos. O
foco é a tecnologia voltada ao negócio.

Fonte: Info Exame, ano 20, n. 232, p. 70-72, jul. 2005.




