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RESUMO 

 

SANTOS, S. L. Tecnologia da Informação na competitividade e gestão de lojas 

de departamentos de vestuário e moda. 2006. Dissertação (Mestrado) - 

Departamento de Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2006. 

 

O presente trabalho visa descrever, em termos de eficiência e de eficácia, a aplicação 

da Tecnologia da Informação (TI) em um segmento específico do varejo, as lojas de 

departamentos de vestuário e moda, com o objetivo de entender como e porque a TI 

tem contribuído para a competitividade neste segmento, sem abordar o aspecto 

financeiro. A metodologia de pesquisa utilizada envolveu um levantamento teórico 

seguido de dois estudos de caso, que envolveram uma rede de lojas de departamento 

de vestuário e moda e uma empresa implantadora de sistemas de informação neste 

segmento. A análise dos resultados envolveu o uso de um modelo de análise dos 

impactos da TI nas organizações, uma comparação ou ajustamento entre a teoria e as 

informações coletadas e o desenho de um quadro de referência das tecnologias 

utilizadas no setor. Como conclusão, temos que a TI contribui para a competitividade 

destas empresas por meio de absorção rápida do comportamento do cliente e das 

tendências da moda, de maneira a transformá-las em produtos atualizados e em 

sincronia com a demanda do mercado. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, varejo, lojas de departamentos, moda, 

estratégia. 

 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS, S. L. Information Technology in the competitiveness and management 

of clothing and fashion department stores. 2006. Dissertation (Mastership) - 

Departamento de Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2006. 

 

The present work aims to describe, in effectiveness and efficiency terms, the 

Information Technology (IT) application in a specific segment of the retail, the 

clothing and fashion department stores. The objective is to understand the reasons 

and ways IT has contributed for the competitiveness in this segment, without a 

financial approach. The methodology involved a theoretical revision followed by two 

case studies, that had involved a clothing and fashion department stores company and 

a information systems company that operates in the same segment. The analysis 

involved the use of a analysis model of the IT impacts in the organizations called 

MAN/TI, a comparison between theory and the collected information and the 

constructing of a framework of the technologies used in this sector. As a conclusion, 

it was found that Information Technology contributes for the competitiveness of 

these companies not only by  fast absorption of the customers behavior but also by 

the fashion trends informations, aiming to transform this collected information into 

up to date products. 

 

Keywords:  Information Technology, retail, clothing department store, fashion, 

strategy. 
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1 – Introdução 

O impacto da Tecnologia da Informação (TI) na produtividade do nível gerencial das 

organizações é uma questão de grande importância que vem sendo extensivamente 

pesquisada desde a introdução da TI nos escritórios. Esse esforço justifica-se pela 

preocupação das empresas principalmente em relação às pressões simultâneas 

sofridas, tais como acirramento da competição em termos globais, mudanças 

mundiais no mercado de mão de obra, sofisticação da demanda dos consumidores e 

esgotamento de mercados virgens, conforme Caldas (1999). 

Particularmente na área de varejo e serviços, a introdução da TI impulsionou 

transformações tais como na área contábil, em aspectos de segurança de informação, 

redução da assimetria de informação e velocidade de transações, vide Facci e Moribe 

(2005); na parceria com bancos, facilitando a concessão de crédito e a utilização de 

cartões magnéticos e chips em compras, conforme Associação brasileira de shopping 

centers (2005); na logística, com a maior rapidez no desenvolvimento de rotas, 

previsibilidade de tráfego e monitoramento contínuo de cargas, como defendem 

Loebbecke, Kronen e Jelassi (1996); na fidelização de clientes, por meio do aumento 

da capacidade de processamento e armazenamento de informações sobre compras, 

aumento da inteligência dos sistemas e melhoria da forma de atender e manter 

clientes existentes, vide Borges (2001); na rapidez no atendimento ao consumidor, 

principalmente nos PDV´s – Pontos De Venda eletrônicos conforme Megasul 

Informática (2005); no relacionamento entre varejistas e fornecedores, 

proporcionado pelos sistemas ditos business-to-business (B2B) e consolidado pelas 

tecnologias Eletronic Data Interchange (EDI) conforme Carvalho e Laurindo (2003) 

e, mais recentemente, de portais eletrônicos via Internet; e no comércio eletrônico 

dito business-to-consumer (B2C), que permitem as compras no varejo via Internet, 

vide Lamounier (2003). 

No que tange às várias segmentações existentes no varejo, cada uma necessita de um 

entendimento específico sobre seu funcionamento para que as decisões sobre gestão 

da TI sejam tomadas de maneira a oferecer os melhores resultados. Dentre estas 

segmentações, o enfoque deste trabalho está nas empresas de lojas de departamentos. 

Uma divisão comumente utilizada no comércio divide as lojas de departamentos 

entre lojas de “linha mole” e de “linha dura”. A Federação das Indústrias de São 
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Paulo (2000) inclui no segmento de linha dura produtos como eletrodomésticos, 

brinquedos, móveis, CDs / fitas, perfumes, entre outros. Já a linha mole envolve 

primordialmente vestuário e acessórios, cama, mesa e banho e calçados. 

Tal divisão passou a ser predominante depois que as lojas de departamentos, que 

comercializavam praticamente de tudo, não só no Brasil (Mesbla, Lojas Brasileiras e 

Mappin) como também em outros países tornaram-se grandes demais e passaram a 

não oferecer competitividade às novas modalidades de lojas que ofereciam maior 

especialização em seus produtos, conforme Parente (2000) 

Embora os termos linha mole e linha dura possam remeter ao tipo físico dos produtos 

que vendem, esta não é a maior diferença entre esses dois tipos de empresas. Uma 

das principais diferenças entre a linha mole e a linha dura, se não a maior, está na 

moda. 

A moda é o motor de venda das lojas de linha mole, sendo menos relevante nas lojas 

de linha dura, uma vez que a velocidade de atualização e de introdução de tendências 

em roupas e calçados é bem maior que em eletrodomésticos e produtos deste gênero. 

A moda reduz o ciclo de vida dos produtos de linha mole para apenas uma estação no 

máximo, sendo esta de seis meses de duração em países de estações pouco definidas 

como o Brasil (modas primavera-verão e outono- inverno, por exemplo) e de três 

meses em países de estações bem definidas, como Estados Unidos e a maioria dos 

países europeus, vida Cruz-Moreira (2003). Além do clima, outros fatores podem 

alterar o ciclo de vida dos produtos de linha mole, tais como apelos comerciais das 

fabricantes, novelas, costumes de celebridades, entre outros. 

Essa diferença, entre outras peculiaridades, compõe um campo de estudo sobre 

inserção da TI que não é, de maneira geral, explorado pelos estudos de TI no varejo, 

comumente voltados para o varejo de produtos padronizados, mas que será explorado 

no decorrer deste trabalho. 

1.1 – A escolha do tema TI no varejo 

Discutindo o impacto da TI na produtividade nas empresas, Farrel (2003) mostra que 

dentre todos os setores da economia, os que mais se beneficiaram foram: varejo, 

corretagem de seguros, atacado, semicondutores, montagem de computadores e 

telecomunicações. Em seu texto, argumenta que nos Estados Unidos houve um 

crescimento significativo na produtividade da indústria nacional, mais 
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intensivamente nos setores citados. A taxa foi de 1,4%, praticamente constante de 

1973 até 1994, para 2,4% de 1994 até 1999, 2,9% de crescimento em 2000, 1,1% em 

2001 e 4,8% em 2002, de acordo com a Agência de Estatísticas do Trabalho norte 

americana. 

No entanto, esses seis setores foram arranjados pela autora em dois grupos: 

semicondutores, montagem de computadores e telecomunicações, que são setores de 

desenvolvimento de TI; e varejo, corretagem de seguros e atacado, que são setores 

tradicionalmente usuários de TI. A autora argumenta, em concordância com Saxton 

(2005), que o aumento da produtividade pode ser mais facilmente explicado no 

primeiro grupo, pois é resultado do crescimento das vendas, do aumento acelerado de 

sua produção e conseqüente aumento de investimentos na área. 

Por outro lado, para a autora, as empresas dos setores de varejo, corretagem de 

seguros e atacado, usuárias de TI, souberam utilizar as tecnologias de difusão rápida, 

particularmente a TI, de maneira atrelada às suas “competências essenciais” 

(PRAHALAD e HAMEL, 1990, p. 4) e a inovações tecnológicas, o que lhes 

proporcionou vantagens competitivas de difícil replicação e, conseqüentemente, 

aumento de produtividade. Nesse sentido, pode-se sugerir que inovações no uso da 

TI promovem aumento da produtividade e de competitividade. 

Outros motivos que justificam a importância do estudo da TI no varejo brasileiro são: 

a) No setor de varejo, a TI tem sido freqüentemente usada para melhorar os 

serviços ao cliente, reduzir custos e competir eficientemente, conforme Moriarty e 

Swartz (1989), caracterizando aumento de produtividade e, conseqüentemente, 

importante área de estudo; 

b) Outro motivo é a mudança de estrutura de mercado, que pode ser 

influenciada pelo uso da TI. No que se refere à Internet, para Tapscott (2001), esta 

trouxe novas possibilidades de negócio que exigem novas maneiras de análise de 

mercado e de planejamento estratégico. Para Porter (2001), a Internet é capaz de 

enfraquecer as forças de mercado e, portanto, alterar sua estrutura. 

No entanto, a estrutura de mercado do setor em estudo mudou também por 

outros motivos. Devido à concentração e aumento de porte de alguns varejistas, estes 

se beneficiaram com o crescimento de seu poder de barganha em relação aos 

fornecedores, impondo- lhes suas condições de compra e definindo “desde a forma de 
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abastecimento até os procedimentos de gestão e processos produtivos que o 

fabricante deve adotar” (PARENTE, 2000, p. 17). Além do crescimento do poder de 

barganha, obtiveram economias de escala em outras atividades como na propaganda, 

nos investimentos em tecnologia e gestão, na logística e na pesquisa de marketing; 

c) Preocupa também o fato de, freqüentemente, somente o critério financeiro 

ser utilizado para avaliar os benefícios da TI às empresas, o que foi particularmente 

custoso no passado. Nesse sentido, Teo e Wong (1998) advogam que o critério 

financeiro, baseado principalmente na redução de custos operacionais, não fo i o 

único benefício da TI como ferramenta de competição. Acrescenta que pesquisas que 

relacionam investimentos em TI com desempenho não financeiro, tais como o 

aumento dos serviços ao cliente, que é muitas vezes subjetivo e de difícil 

mensuração, têm obtido maior sucesso; 

d) Um outro motivo que justifica o estudo da TI no varejo é o conjunto de 

mudanças recentes dos padrões de concorrência no próprio varejo, tais como a 

concorrência exercida entre diferentes tipos de varejistas, que tornam a competição 

mais acirrada pela entrada de formatos substitutos e permitem que as fronteiras de 

cada modelo de venda sejam cada vez mais inexatas, conforme apresenta Parente 

(2000). Estas mudanças exigem modernas e melhores ferramentas competitivas que 

podem ser baseadas em inovações com uso da TI. É um segmento altamente 

competitivo, fragmentado, com baixas margens de lucro e altos volumes 

movimentados, vide Keh (1998). 

1.2 – A escolha pelas lojas de departamentos de vestuário e moda 

O processo de automação comercial no Brasil é recente, com início na década de 90 

em algumas empresas, principalmente nos segmentos de supermercados, lojas de 

eletrodomésticos, farmácias, postos de combustíveis e lojas de departamentos. 

Ao final da década de 90, o número total de lojas automatizadas no país (medido 

através do uso de equipamentos de TI, nesse caso leitoras ópticas) era ainda uma 

porcentagem pequena comparativamente a países como os Estados Unidos. Além 

disso, as lojas de departamentos possuíam 21% de seus estabelecimentos 

automatizados, sendo que no ramo de supermercados esse número era de 38%, 

mostrando que as lojas de departamentos estavam aquém dos supermercados em 
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termos de uso de TI e que possuíam, nesse aspecto, potencial para crescimento, 

segundo Marques (2005). 

Esse descompasso entre setores mostra que um maior conhecimento e disseminação 

da TI neste segmento de empresas de lojas de departamentos de vestuário e moda é 

necessário. 

Especificamente no caso das empresas de lojas de departamentos no Brasil, a 

classificação apresentada pela Federação das Indústrias de São Paulo (2000) divide-

as em duas categorias principais, as lojas voltadas para vestuário e as lojas voltadas 

para eletroeletrônicos. 

Neste trabalho, optou-se analisar a TI no segmento de lojas de departamentos 

voltadas para o vestuário pelos seguintes motivos: 

• Este foi um segmento que contou com a entrada de capital estrangeiro no 

controle de empresas nacionais, redesenhando a estrutura de mercado interna  

e as práticas de gestão no segmento, agora também trazidas de fora; 

• As classes A, B e C deixaram de comprar nas lojas de rua e migraram para os 

centros de compras planejados nas compras de não alimentos, e os 

estabelecimentos lentamente foram aderindo ao novo formato, conforme 

Parente (2000), impondo novos estudos para o entendimento do segmento; 

•  Também torna-se importante uma análise e disseminação mais profunda da 

tecnologia aplicada a este segmento para que este possa manter sua 

produtividade mesmo com as atuais mudanças no perfil da demanda, 

mudanças tais como a transferência da população para os grandes centros 

urbanos, o aumento da mobilidade física dos consumidores referenciada por 

Keh (1998) devido ao maior número de automóveis e conseqüente aumento 

na área de possibilidade de realizar compras destes consumidores, as 

inovações no comércio eletrônico, etc.; 

• houve a mudança da modalidade de “lojas de departamento de linha 

completa” para a de “lojas de departamentos de linha limitada”, que para 

Parente (2000) concentram menor número de departamentos, num momento 

que se verifica a concorrência crescente dos hipermercados e a consolidação 

de lojas especializadas. Tal mudança sugere um estudo sobre a TI utilizada. 
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Finalmente, é importante o estudo desse segmento pela engenharia de produção pelo 

fato de que, muitas vezes, a falta de diferenciação (e conseqüentemente de 

competitividade) se dá porque muitos varejistas desassociam o marketing de itens 

importantes tais como logística, compras e recursos humanos, que na visão de 

Schmid (2003) são muitas vezes colocados à parte do composto relacionado à 

publicidade e à divulgação da imagem de marca. 

1.3 – Formulação do Problema e questão de pesquisa 

Conforme apresenta Parente (2000), as lojas de departamentos voltadas ao vestuário 

e moda compõem um segmento de consolidação recente, iniciada na década de 90, 

ocupando espaço das grandes lojas de departamentos como Mesbla e Mappin que 

perderam fôlego e não conseguiram sobreviver. Estas novas empresas possuem um 

estilo mais moderno de vendas, com linha limitada de produtos, sendo especializadas 

em vestuário, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, etc. 

Outra característica deste segmento é o conjunto de investimentos em TI para 

aumento de sua produtividade e competitividade, conforme aponta Marques (2005), 

na busca de superar a concorrência de formatos substitutos no varejo tais como a dos 

hipermercados citada por Parente (2000) e para aumento de eficiência e oferta de 

maiores descontos para os clientes, conforme Borges (2001). 

Além disso, conforme aponta Cruz-Moreira (2003), este é um segmento que depende 

da moda para criar ativos imateriais e de maior valor, que reduzem o ciclo de vida 

dos produtos e que seguem os padrões do clima e tendências recentes. 

No entanto, a utilização da TI tem sido comumente documentada na gestão de 

produtos padronizados, que possuem ciclo de vida mais longo e de reposição 

automática, como apresentam Keh (1998) e Ghisi e Silva (2003). Vantagens da 

automação comercial tais como apresentadas por Barrizelli (2002), que incluem 

controle de estoque, compras automatizadas e precificação baseada em princípios 

estritamente técnicos não são adequadas às necessidades de um segmento que 

depende da moda, como o abordado neste trabalho. 

Outro fato importante do segmento é o relacionamento que as lojas de departamentos 

voltadas ao vestuário procuram manter com seus clientes e fornecedores. 

No relacionamento com os clientes, muito mais estreitado que em outros segmentos e 

alinhado com modernas tecnologias tais como o CRM (Customer Relationship 
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Management, ou gestão de relacionamento com cliente) citado por Cheberle (2003), 

as empresas do segmento oferecem não só seus produtos carregados com as 

tendências da moda, como também oferecerem outros tipos de serviços que incluem 

oferta de crédito pessoal e recolhimento de impostos direto nos caixas. 

Na outra ponta, como será visto no decorrer deste trabalho, as empresas do segmento 

relacionam-se com fornecedores de confecção que são muito fragmentados e 

possuem baixo poder de barganha, conforme aponta Hoffman (1985). Essa 

fragmentação decorre de fatores como a baixa taxa de investimento em tecnologia no 

setor, as baixas barreiras à entrada de novos concorrentes e da própria característica 

muitas vezes artesanal do produto, que não estimula a introdução de tecnologias de 

reposição automática, como acontece em grande parte dos produtos vendidos pelo 

segmento supermercadista tais como os de higiene e limpeza e de alimentos 

industrializados. 

Nesse sentido, considerando-se que este segmento é relativamente recente, que tem 

utilizado a TI em seus processos tanto para aumento de eficiência quanto para 

eficácia, e considerando-se também a carência de trabalhos acadêmicos que alinham 

a TI a esse perfil de empresas, vê-se a necessidade de realizar uma sistematização 

acadêmica no que se refere à utilização, às necessidades e aos benefícios potenciais 

da TI no segmento de lojas de departamentos de vestuário e moda.  

Este trabalho, portanto, procura responder à seguinte questão de pesquisa: 

 

 

Como e por que a TI tem contribuído para a competitividade em empresas de 

varejo, notadamente as lojas de departamentos de vestuário e moda? 

 

 

O trabalho procura responder à questão de pesquisa com foco no uso da TI, mas sem 

tratar especificamente do aspecto de retornos financeiros. A pesquisa está orientada 

para a perspectiva do impacto da TI na competitividade da empresa e nos seus 

processos de negócio, sob um ponto de vista qualitativo. 
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1.4 – Objetivo 

O objetivo do trabalho é avaliar a importância da TI no segmento de lojas de 

departamentos voltadas para o vestuário e moda, um grande usuário dessa tecnologia. 

Um objetivo secundário do trabalho é identificar um conjunto de práticas de gestão 

da TI que seja utilizado em empresas desse segmento, tanto em termos de eficiência 

quanto de eficácia. 

A partir dessa prospecção, apresenta-se um quadro de referência para as tecnologias 

utilizadas. Tal quadro trata-se de um check-list de pontos importantes que relacionam 

as lojas de departamentos de vestuário e moda com a TI, servindo como referência  

para estudos futuros, e um conjunto de tecnologias utilizadas por esse segmento 

estruturadas por área de utilização dentro das empresas deste segmento. 

Para entender o ambiente competitivo, serão utilizados principalmente os conceitos 

de Porter (1986) e Slack (1996). Já para entender o ambiente interno às empresas, 

serão utilizados os conceitos sobre gestão de processos, abordados por vários autores 

tais como Gonçalves (2000) e Davenport (1994). 

Para tornar claro o aspecto dinâmico do objeto estudado, serão utilizados conceitos 

de evolução de empresas segundo Porter (1986). 

Finalmente, serão discutidos conceitos sobre TI no que tange à conceituação, ao seu 

alinhamento com a estratégia empresarial, aos modelos de análise e aos sistemas 

relevantes para o ambiente de varejo. Dessa maneira, a lista seguinte não esgota, mas 

tenta apresentar os autores e assuntos que compõem a coluna de sustentação teórica 

do trabalho: 

• Gestão empresarial: 

ü Porter (1986): análise estrutural de indústrias e estratégias genéricas; 

ü Davenport (1994), Gonçalves (2000): Gestão de Processos; 

• Desenho organizacional: 

ü Gonçalves (2000): conceitos sobre gestão de processos; 

ü Davenport (1994): relacionamento entre TI e redesenho de processos 

ü Tenner (1997): desenho de processos organizacionais. 

• Evolução da indústria e tecnológica: 

ü Porter (1986): evolução da indústria, Estratégia Competitiva em indústrias 

fragmentadas; 
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• Tecnologia da Informação: 

ü Laurindo (2002): conceitos de TI, modelo de análise e avaliação da 

eficácia da TI; 

• Varejo de vestuário 

ü Parente (2000): Setor de varejo de vestuário e lojas de departamento; 

ü Carvalho e Serra (2004): Cadeia de valor do vestuário 

Embora o comércio eletrônico do tipo B2C (business-to-consumer) não seja o foco 

deste trabalho, uma vez que o trabalho visa mostrar a aplicação da TI nas empresas 

cujo ambiente de serviços e atendimento físico a clientes seja predominante, o estudo 

lançará luzes sobre alguns pontos que são importantes para o entendimento global do 

assunto, mas sem se aprofundar em questões específicas sobre comércio eletrônico. 

A razão para esta limitação, além de restringir o escopo do trabalho para um maior 

aprofundamento, é a de que roupas são, geralmente, produtos que os clientes 

preferem comprar pessoalmente, pois envolve experimentação, vide Andal-Ancion e 

Cartwright (2003). 

Após o levantamento bibliográfico, chegou-se a um conjunto de proposições 

apresentado no capítulo sobre metodologia. Utilizando como método de pesquisa o 

estudo de caso (Yin, 1994), realizou-se uma análise das informações colhidas, 

seguida de verificação das proposições realizadas. A conclusão no capítulo 6 retoma 

a questão de pesquisa, com discussão dos resultados e sugestão para pesquisas 

futuras. 
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2 – Fundamentos Teóricos 

O levantamento bibliográfico está organizado por assuntos, enfocando estratégia, 

Tecnologia da Informação (TI), evolução da indústria e da tecnologia, desenho e 

gestão de processos. Os termos “empresa” e “organização” serão tratados 

indistintamente neste trabalho, sendo definidos como unidades de negócio com um 

determinado produto final, o qual é atingido aplicando-se as competências daquela 

unidade de negócio, conforme Carvalho e Laurindo (2003). 

2.1 – Gestão empresarial 

Neste item serão apresentados os conceitos de gestão e de competitividade que serão 

utilizados para o entendimento do negócio que está sendo estudado, as lojas de 

departamento de vestuário e moda.  

2.1.1 – Estratégia empresarial 

Dos conceitos apresentados por Porter (1986), cinco são mais significativos para este 

trabalho: análise estrutural de indústrias, estratégias competitivas genéricas, análise 

estrutural dentro das indústrias, estratégias competitivas em indústrias fragmentadas 

e evolução da indústria. A seguir está apresentado um breve resumo de cada um 

desses itens. 

2.1.1.1 – Análise estrutural de indústrias 

Por análise estrutural de indústrias, Porter (1986) sugere a identificação das pressões 

externas às empresas em seu ambiente de competição, considerando não somente o 

comportamento dos concorrentes, como também a estrutura econômica básica da 

indústria. Essas pressões externas são denominadas por Porter de “forças 

competitivas”, que agem contra a capacidade de uma determinada empresa competir. 

As cinco forças competitivas sugeridas por Porter são: 

a) Ameaça de novos entrantes, que basicamente se relaciona às barreiras 

impostas a novas empresas num determinado mercado, sejam barreiras 

tecnológicas, financeiras, de canal, entre outras. Quanto menores as barreiras 

impostas, maior a força competitiva de ameaça de novos entrantes num 

determinado mercado. 
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b) Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, que traduz o nível 

de competição num determinado segmento do mercado. Quanto maior o nível de 

competição, maior esta força competitiva. 

c) Pressão dos produtos substitutos, que embora pertençam a segmentos 

diferentes ao de uma determinada empresa, podem substituir seus próprios 

produtos (exemplo: relógio do telefone celular pode substituir o relógio de 

pulso). Quanto maior a ameaça de produtos substitutos num mercado, maior esta 

força competitiva. 

d) Poder de negociação dos fornecedores, que envolve a capacidade dos 

fornecedores de uma empresa a ditar as regras de negociação. Quanto maior a 

capacidade dos fornecedores de impor regras numa negociação, maior esta força 

competitiva. 

e) Poder de negociação dos compradores, que trata da capacidade dos clientes 

em obter vantagens na negociação da compra dos produtos. Quanto maior a 

vantagem do cliente na negociação, maior esta força competitiva. 

Quanto mais intensas as forças competitivas, mais acirrada será a competição em 

uma indústria e, em conseqüência, menor seu potencial de lucro. 

Sobre a análise estrutural da indústria, Porter (1986) conclui enfatizando a 

importância do correto entendimento da indústria a ser estudada como passo crucial 

para a formulação da estratégia competitiva e do posicionamento de uma 

organização. 

2.1.1.2 – Estratégias competitivas genéricas 

A partir da ferramenta da análise estrutural de indústrias as empresas podem criar 

diversas estratégias que sejam adequadas ao ambiente em que competem e com 

características particulares. No entanto, Porter (1986) sugere três estratégias 

competitivas genéricas que podem ser adotadas pelas empresas: 

a) Liderança no custo total; que consiste em colocar os produtos no mercado 

com o menor custo possível, obtendo lucros com a diferença entre o preço de 

mercado e o custo de produção. 

b) Diferenciação; que traduz a vantagem da empresa em obter um lucro 

extraordinário (price premium) oferecendo um produto de maior valor agregado 

ao cliente. 
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c) Enfoque em custo ou em diferenciação; na qual a empresa utiliza a estratégia 

de custo ou de diferenciação, mas focada num único segmento do mercado, e não 

no mercado total. 

Porter (1986) conclui sua análise enfatizando que é necessário que a empresa 

posicione-se adequadamente em uma das três estratégias, pois caso contrário, a 

empresa pode incorrer em um perigoso “meio termo” e assim perder sua 

competitividade. 

2.1.1.3 – Análise estrutural dentro das indústrias 

Porter (1986) afirma que as cinco forças competitivas já apresentadas fornecem o 

contexto no qual todas as empresas em uma indústria competem. No entanto, para a 

formulação da estratégia dentro de sua indústria, uma empresa deve considerar as 

dimensões estratégicas que podem diferenciar as opções na elaboração de sua 

estratégia empresarial. Porter (1986) cita como dimensões estratégicas: 

especialização, identificação de marcas, política de canal, seleção do canal, qualidade 

do produto, liderança tecnológica, integração vertical, posição de custo, atendimento, 

política de preço, alavancagem, relacionamento com a matriz e relacionamento com 

os governos do país de origem e anfitriões. 

Porter (1986) ainda acrescenta o conceito de grupos estratégicos. Um grupo 

estratégico é o conjunto de empresas em uma indústria no qual todos estão seguindo 

uma estratégia idêntica ou semelhante em relação às dimensões estratégicas 

consideradas. 

Finalmente, Porter (1986) aplica os conceitos de barreiras de mobilidade, de ameaça 

de produtos substitutos, de poder de negociação e de rivalidade paras as empresas 

dentro de uma mesma indústria, mas pertencentes a grupos estratégicos diferentes. 

2.1.1.4 – Estratégias competitivas em indústrias fragmentadas 

Não há uma definição quantitativa precisa de indústria fragmentada para Porter 

(1986). No entanto, caracteriza-se por numerosas organizações que competem e 

nenhuma companhia possui uma parcela de mercado significativa nem pode 

influenciar fortemente o resultado da indústria. Não há líderes de mercado com 

influência sobre a atuação da indústria como um todo. Como exemplo deste tipo de 
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indústria, o autor apresenta o varejo, a prestação de serviços, a distribuição, a 

fabricação de madeira, produtos agrícolas e negócios criativos. 

O referido autor ainda discute questões tais como o porquê de uma indústria ser 

caracterizada como fragmentada, os modos de superar a fragmentação, maneiras de 

lidar com a fragmentação e as potenciais armadilhas estratégicas. 

2.1.1.5 – Evolução da indústria 

Sobre evolução da indústria, Porter (1986) sugere “instrumentos analíticos para a 

previsão do processo evolutivo em uma indústria e para a compreensão de seu 

significado para a formulação da estratégia competitiva”. 

Para isso, retoma os conceitos de análise estrutural, uma vez que as mudanças na 

indústria só serão significativas se alterarem alguma das forças existentes. Introduz 

também conceitos de evolução tais como ciclo de vida de produto, que envolve 

introdução, crescimento, maturidade e declínio, processos evolutivos, que são 

instrumentos para predizer a mudança na indústria, e de relações básicas da 

evolução da indústria, uma vez que as mudanças que nela ocorrem estão sempre 

inter-relacionadas. 

Vale ressaltar que os processos evolutivos referem-se “forças em movimento”, 

entendidas por Carvalho e Laurindo (2003) como elementos que “criam incentivos 

ou pressões para mudanças”, conduzindo a indústria de sua estrutura inicial até sua 

estrutura potencial. Os processos evolutivos mais comuns são: 

• Mudanças a longo prazo no crescimento; 

• Mudanças no segmento de compradores atendidos; 

• Aprendizagem dos compradores; 

• Redução da incerteza; 

• Difusão do conhecimento patenteado; 

• Acúmulo de experiência (em fabricação, distribuição e comercialização); 

• Expansão (ou retração) na escala; 

• Alterações nos custos da moeda e dos insumos; 

• Inovação do produto; 

• Inovação no marketing; 

• Inovação no processo (de fabricação ou de oferta de serviços); 
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• Mudança estrutural nas indústrias adjacentes; 

• Mudanças na política governamental; 

• Entradas e Saídas (de empresas em um determinado segmento). 

No que tange à competitividade de uma empresa, Slack (1996) descreve uma outra 

abordagem igualmente importante, a distinção entre fatores qualificadores (fatores 

nos quais a empresa deve ter um desempenho mínimo para que continue 

competindo) e ganhadores de pedidos (fatores que distanciam a empresa da média, 

distinguindo-a em relação aos concorrentes).  

Nessa abordagem, Slack (1996) afirma que a organização deve conter um conjunto 

mínimo de requisitos que a qualifique a competir num determinado segmento, sem o 

qual a organização não será sequer considerada pelo cliente. No entanto, para que 

esta empresa obtenha uma posição competitiva forte, deve criar um conjunto de 

fatores que a diferenciem de seus competidores e que contribuam de maneira 

significativa para a realização de seus negócios. 

Utilizando os conceitos de Porter, Parente (2000) retoma os conceitos de 

concorrentes diretos e de novos entrantes, denominando-os como concorrência intra-

tipo. Mas é no conceito de concorrência de substitutos que o autor oferece maior 

contribuição, argumentando que esta ocorre quando diferentes tipos de varejo 

vendem as mesmas linhas de produtos (como no caso dos eletrodomésticos, em que 

concorrem os hipermercados e as lojas especializadas nessa categoria). Ou seja, não 

são os produtos que são substitutos, mas sim os próprios concorrentes. Esta 

concorrência também é chamada pelo autor de concorrência inter-tipo.  

2.1.2 – Gestão de processos de negócios 

A gestão de processos passou a ser um método predominante na gestão das 

empresas, por ser mais sistemática e ressaltar o fluxo de trabalho, mostrando com 

clareza possíveis sorvedouros de receita. A TI não só facilita como é fundamental 

para o redesenho dos processos de negócio, conforme descrito por Davenport (1994), 

e se tornou assunto de grande relevância dentro das organizações. 

A contribuição do estudo de teorias sobre gestão por processos para este trabalho é 

permitir o maior entendimento das empresas que serão estudadas, sua organização e 

os meios através dos quais a TI pode trazer-lhes benefícios. 
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Uma conceituação bastante satisfatória sobre processo de negócio é “uma ordenação 

específica de eventos de uma empresa que, consumindo recursos de trabalho no 

espaço e no tempo e visando um resultado específico, possui um começo e um fim, 

além de entradas e saídas claramente identificadas e definidas” (UONO, 1996, pp. 

18). 

Champy e Hammer (1994) propõem que a vantagem da gestão por processos ocorre 

para a produtividade da organização como um todo e não somente para seus 

departamentos de maneira isolada. 

Os autores ilustram, como exemplo, dois departamentos que funcionam como 

centros de custos, digamos departamento A e departamento B. Se o departamento A 

realiza uma atividade que gera uma pequena economia para o seu centro de custo às 

custas de um grande prejuízo para o departamento B, esta atividade pode parecer 

muito vantajosa para o gerente do departamento A, mas será desastrosa para o 

departamento B, podendo representar um grande prejuízo também para a empresa 

como um todo.  

Para Feijó e Carvalho (1994), a racionalização do nível gerencial que passou a 

ocorrer na maioria das empresas a partir da década de 90 não dependeu 

especificamente da TI, mas também das técnicas gerenciais que passaram a ser 

aplicadas, uma vez que este paradigma gerencial é em suma altamente poupador de 

mão-de-obra. Além disso, como previsto por Feigenbaum (1961 apud GARVIN, 

1992), as unidades funcionais tais como marketing e produção não devem deixar de 

existir, pois garantem a concentração do conhecimento de cada área da empresa. 

Essas unidades possuem profissionais especializados, banco de dados organizado, 

cursos e referências da área entre outros. Com a gestão por processos, essas unidades 

devem passar a se alinhar no sentido de obter o resultado final para o cliente. No 

entanto, para Porter e Millar (1997) a TI possibilita a melhoria do acesso à 

informação e da coordenação entre unidades organizacionais em termos de custo e 

tempo, de forma que as funções dentro da organização passaram a alinhar-se no 

sentido de obter o resultado final para o cliente, convergindo na gestão por processos, 

vide Porter e Millar (1997). 

Conforme Silva (2000), os saltos de produtividade obtidos com a TI e a gestão de 

processos como ferramenta gerencial podem deixar de ser obtidos apenas com a 
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redução de custos, mas também com técnicas de diferenciação, capacitando as 

empresas a agregar valor em seus produtos e serviços, tornando-se mais 

competitivas. Além disso, os efe itos da introdução da TI foram sentidos não somente 

na eficiência (mesmo que não tenha sido num primeiro momento, o que teria 

resultado no “paradoxo da produtividade”), mas o foram também na eficácia, 

conforme afirma Laurindo (2002). 

Métodos de desenho de processos tais como apresentados por Tenner (1997) 

oferecem melhores soluções gerenciais, que para Pereira (1999) se traduzem em 

técnicas de intervenção no desempenho das empresas, que variam desde as mais 

conservadoras, como programas de melhoria contínua, até as mais radicais, como a 

reengenharia. Uma tabela de referência sobre processos empresariais aplicáveis à 

maioria das empresas é apresentada por Gonçalves (2000), dos quais alguns são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Família de Processos Gerenciais.  

Família de processos Processos selecionados 

Administração Geral Gerência de contas, comunicações internas, desenv. de lideranças; 

Manufatura Gestão da qualidade, gestão de estoques, distribuição; 

Marketing Gestão de canal, pesquisa de marketing, introdução de produtos; 

Educacionais  Desenvolvimento de habilidades, educação do consumidor;  

Desenvolvimento de tecnologia Avaliação de tecnologia, seleção de novos produtos; 

Financeiros Acompanhamento do desempenho, gestão de crédito de clientes; 

Organizacionais  Recrutamento e seleção, avaliação de desempenho; 

Legais  Regulamentação, registro e controle de patentes; 

Comerciais  Marketing direto, gestão de filiais; 

De suporte ao cliente Suporte técnico, garantia e reparo. 

Fonte: Gonçalves (2000). 

Davenport (1994) defende o alinhamento da TI não só com a gestão de processos, 

mas também com o redesenho da estrutura organizacional da empresa.  

Esse conjunto correlacionado de técnicas gerenciais que tiveram como conseqüência 

final o aumento da competitividade para empresas de maior capital de investimento 

constitui a forma gerencial e organizacional que surgiu na década de 80 e despontou 

no Brasil predominantemente no início dos anos 90.  
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2.1.3 – O conceito de processos e a estrutura organizacional  

Este item procura descrever um histórico da entrada da gestão por processos nas 

empresas. 

2.1.3.1 – A discussão sobre a estrutura organizacional 

Do levantamento bibliográfico realizado por este estudo, Chandler (1969) e Galbraith 

(1977) aparecem como aqueles que inicialmente descrevem a estrutura da empresa 

como hierarquizada e dividida em unidades funcionais. 

Os estudos que focam na avaliação do desempenho da estrutura organizacional da 

empresa são encontrados no campo da teoria da organização. Conforme Chiavenato 

(1981) uma porção mais recente deste campo é conhecida como teoria da 

contingência, a qual tem por fundamento conceitual o papel da tecnologia, do 

ambiente e das pesquisas empíricas sobre o tamanho da estrutura da organização. 

A premissa é de que uma empresa dispõe de uma variedade de formas estruturais ou 

processos organizacionais que pode escolher para implementar uma particular 

estratégia. Para Chiavenato (1981), as formas estruturais ou organizacionais 

disponíveis não são igualmente eficazes na implementação de uma determinada 

estratégia. 

Nesse sentido, as variáveis a serem analisadas para avaliar uma estrutura 

organizacional são: 

• A organização deve ser desenhada de maneira a facilitar a seleção, o 

treinamento e o desenvolvimento apropriado de pessoas; 

• Disponibilidade de informação para controlar e coordenar atividades; 

• O desenho adequado da estrutura, dos sistemas e processos.  

A preocupação central do trabalho de Chandler (1962) era verificar como diferentes 

empresas realizavam a mesmas tarefas (administrar, comprar, etc.). Descreve a 

existência de grandes corporações (firma multi-divisional) comandadas por um 

tomador de estratégias (comando central) formadas por grandes negócios que antes 

eram empresas independentes (firmas uni-divisionais). 

2.1.3.2 – A estrutura de matriz 

Cury (1990), discutindo a estrutura organizacional das empresas, apresenta além da 

estrutura do tipo funcional, a estrutura matriz ou mista. Na estrutura matricial, que é 
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adequada para empresas que trabalham com projetos, existem equipes de trabalho 

oriundas de diferentes áreas de conhecimento da empresa para a realização de um 

determinado projeto. 

Ainda segundo Cury (1990), a estrutura em matriz pode, em certa medida, 

desorientar os profissionais, que passam a ter mais de uma pessoa a quem responder: 

o chefe de departamento e o gerente de projetos. No entanto, se bem organizada, a 

estrutura em matriz pode trazer vantagens, como um grupo mais heterogêneo 

compartilhando o trabalho do projeto e a maior velocidade do trabalho realizado, 

uma vez que a pessoas de vários departamentos se comunicam interativamente ao 

contrário de “transitar” o projeto pelos departamentos da empresa. 

2.1.3.3 – Diferenciação e Integração 

Feigenbaum (1961 apud GARVIN, 1992), preocupado com a qualidade nas 

empresas, argumentava que seria difícil para as empresas produzirem bens com alta 

qualidade se o departamento de fabricação fosse obrigado a trabalhar isoladamente. 

Para terem êxito, as atividades da empresa exigiam a participação de grupos distintos 

como marketing, produção e compras trabalhando em conjunto. 

A solução para Feigenbaum (1961 apud GARVIN, 1992) foi a criação de equipes 

interfuncionais: estas garantiriam a representação de pontos de vista diferentes em 

trabalhos que em outras circunstâncias seriam realizados de maneira autônoma, o que 

para ele contribuiria para a qualidade. 

2.1.3.4 – Os processos essenciais 

Assim, o desenho de processos teria tido sua utilização iniciada a partir das equipes 

interfuncionais das linhas de produção, tanto para a melhoria da qualidade e como da 

produtividade. No entanto, o conceito não se limitou ao chão de fábrica e expandiu-

se para o nível gerencial das empresas a partir da década de 90.  

O que se vê é que hoje dificilmente algum artigo sobre administração não se refira ao 

conceito de processo ou de gestão de processos (Gonçalves, 2000). 

Atualmente, uma referência (benchmarking) sobre processos pode ser encontrada na 

página eletrônica do American productivity & Quality Center (www.apqc.com). 
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2.1.3.5 – A importância das unidades funcionais 

É importante lembrar que, embora a gestão por processos tenha se tornado uma nova 

forma de gestão, as unidades funcionais não deixaram de ser importantes. Como 

previsto por Feigenbaum (1961 apud GARVIN, 1992), as unidades funcionais 

garantem a concentração do conhecimento de cada área da empresa (knowledge 

gatekeepers). 

Unidades funcionais tais como marketing e financeiro possuem: 

• Profissionais especializados; 

• Banco de dados organizado; 

• Cursos e referências voltados para a área; 

• Sponsor e distribuição do orçamento. 

2.1.3.6 – Cadeias de valor 

Outra abordagem para o entendimento das atividades internas à empresa é a de 

cadeia de valor apresentada por Porter e Millar (1997). Nesta visão, a empresa é 

formada por atividades de valor e ligações, que podem ser beneficiadas com o uso da 

Tecnologia da Informação. O conjunto das atividades de valor forma a cadeia de 

valor, a qual, segundo Porter, pode permear-se de Tecnologia da Informação para 

proporcionar vantagem competitiva. 

2.1.3.7 – Aplicação da TI para a gestão de processos 

Em relação ao alinhamento entre a TI e a gestão de processos, sua maior contribuição 

foi na Reengenharia. A reengenharia foi uma prática muito relevante na década de 90 

na qual as empresas precisavam mudar seu quadro de gestão e enxugá-lo, 

procedimento seria viabilizado principalmente pelo o uso da TI. 

As mudanças propostas pela reengenharia não eram incrementais ou contínuas, mas 

radicais.  
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A Figura 1 apresenta um resumo dos aspectos que levaram ao desenvolvimento da 

gestão por processos e as maneira pelas quais a TI tem sido ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: O desenvolvimento da gestão por processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.2 – Segmento de lojas de departamentos de vestuário e moda 

Segundo Santos e Costa (2005) o setor de comércio e serviços não possui uma 

tipologia adequada para a sua correta definição; para a Federação das Indústrias de 

São Paulo (2000) pode ser classificado a partir de diferentes modos uma vez que 

engloba diferentes aspectos não comparáveis entre si. 

Qualquer que seja a definição de varejo, sua inserção é importante no sistema de 

distribuição para que se possa atingir a eficiência na oferta de produtos e serviços aos 

clientes onde quer que estejam, sendo, portanto, fundamental para a eficiência dos 

mercados, vide Borges (2001), e otimiza a distribuição de produtos e serviços até o 

consumidor final, vide Lara, Scherer e Didonet (2004). 

Para delimitar o campo de estudo deste trabalho, será utilizada a classificação 

apresentada por Parente (2000) e representada na Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2: Classificação do varejo. 

Fonte: Parente (2000). 
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Os itens 2.2.1 e 2.2.3 a seguir tratam de varejo, enquanto o item 2.2.2 trata 

especificamente das lojas de departamentos. 

2.2.1 – Caracterização de varejo 

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1997), a comercialização dos 

produtos têxteis ocorre principalmente através dos seguintes canais de distribuição: o 

varejo independente, as lojas especializadas e de vendas no atacado. 

As lojas especializadas que comercializam a produção de micro, pequenas e médias 

empresas de confecções têm público-alvos distintos de acordo com o seu tamanho. 

As cadeias maiores tais como Carrefour, Renner, C&A e Lojas Americanas buscam 

atingir o público de classe C, D, E e às vezes B. Já as cadeias de médio tamanho 

como Fórum, Zoomp e Triton buscam o público das classes A e B. 

O varejo pode ser entendido como “qualquer atividade relacionada com a oferta de 

produtos ou serviços diretamente ao consumidor final realizada através de uma loja 

de varejo, também conhecida como empreendimento varejista” (KOTLER 2000, p. 

540). Ainda Kotler (2000) comenta a definição, afirmando que qualquer organização 

que venda para os consumidores finais – seja ela um fabricante, um atacadista ou 

varejista, está fazendo varejo. 

A AMA – Associação Americana de Marketing define varejo como “uma unidade de 

negócio que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e 

diretamente a consumidores finais e eventualmente a outros consumidores” (LAS 

CASAS 1992, p.17 apud BORGES, 2001, p. 22). 

Muitos formatos varejistas apresentam uma combinação das atividades de prestação 

de serviços e atividades de venda de bens tangíveis, pois muitos varejistas de 

produtos incorporam atividades de serviços para oferecer maior atratividade a seus 

clientes. Diferentemente do varejo de produtos, no varejo de serviços o cliente não 

adquire a posse dos bens comprados, mas seus benefícios, vide Parente (2000). 

Existem serviços que são explicitamente cobrados, como em salões de beleza, 

ginástica e cinemas, e os serviços que são freqüentemente entregues ao cliente junto 

aos bens tangíveis, mas que não são explicitamente cobrados, tais como 

acessibilidade, variedade de produtos garantia de entrega na hora combinada, 

ambiente agradável, carrinhos de compra, estacionamento e jornais de promoção. 



23 

 

Ainda Borges (2001) apresenta que, de maneira geral, cabe ao varejista as seguintes 

funções: compra de bens e serviços, manuseio de produtos, informação aos clientes, 

a venda dos produtos, serviços de pronta entrega, orientação de compra, satisfação, 

garantia e assistência técnica ao cliente, decodificar e enviar informações aos 

fornecedores, identificar o compra e tendências e sugestões de novos produtos e 

serviços aos fornecedores. 

Gonçalves (1994) considera que o setor de serviços inclui todas as atividades 

econômicas cujo resultado não é um produto físico, é geralmente consumido no 

momento da produção e apresenta valor adicionado em formas intangíveis para o 

consumidor. No autor inclui no segmento de serviços o transporte de mercadorias de 

todos os tipos, reparos, a venda de alimento pelos supermercados e o fornecimento 

de energia elétrica. 

Para Keh (1998) o varejista produz dois resultados principais: a) bens que possuem 

preços específicos e b) serviços de distribuição, que são freqüentemente oferecidos 

juntos com os bens embora não explicitamente precificados (incluindo 

acessibilidade, diversidade de produtos, garantia de entrega, disponibilidade de 

informação e ambiente de venda). 

2.2.2 – Classificação do varejo 

O documento da Federação das Indústrias de São Paulo (2000) divide o comércio 

varejista entre não lojista (venda direta e venda por marketing direto, sem contato 

pessoal) e lojista. No comércio lojista, destaca que a classificação pode ser feita de 

diversas maneiras, de acordo com os seguintes critérios: 

• Área – pequenas, médias ou grandes; 

• Número de lojas – lojas independentes, cadeias, etc. 

• Localização – Lojas de rua, galerias, centros comerciais, shopping centers, etc. 

• Deslocação de compras – Mensal, de conveniência, de rotina e de aventura. 

Já o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2005) faz uma classificação 

somente dos canais de vendas da produção têxtil no Brasil, classificando esses canais 

como: atacado; lojas de departamentos; lojas especializadas; cadeias de varejo; 

varejo independente. 
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A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (1995 apud GAZETA 

MERCANTIL, 1997, p. 11) divide o varejo da região metropolitana de São Paulo 

conforme a Tabela 2: 

Tabela 2: Segmentação do comércio varejista: região metropolitana de São Paulo. 

Setor Participação (julho/1995) no comércio varejista da região 

metropolitana de São Paulo (Faturamento Setorial) 

Comércio Geral 100,00 

Duráveis  30,28 

          Lojas de 

Departamentos 

13,50 

          Utilidades Domésticas 14,50 

          Cine/foto/som e óticas 1,00 

          Móveis e decorações 1,30 

Semiduráveis  6,19 

          Vestuário 4,60 

          Tecidos 0,70 

          Calçados 0,90 

Não Duráveis  33,99 

          Supermercados 31,20 

          Farmácias e perfumarias 2,80 

Comércio automotivo 23,39 

          Concessionárias de 

veículos 

21,75 

          Autopeças  1,65 

Materiais de construção 6,20 

Fonte: Federação do Comércio do Estado de São Paulo (1995 apud GAZETA MERCANTIL, 1997, p. 

11). 

 

Já o relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1993 apud 

GAZETA MERCANTIL, 1997, p. 10), de abrangência nacional, classifica o 

comércio varejista conforme a Tabela 3: 
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Tabela 3: Segmentação do comércio varejista. 

Segmento Receita de Revenda 

Revenda de produtos alimentícios, bebidas e fumo. 3,6 

Supermercados e Hipermercados. 22,2 

Produtos farmacêuticos, perfumaria, etc. 3,4 

Artigos do vestuário, tecidos e seus artefatos. 7,9 

Lojas de departamento, máquinas e aparelhos elétricos e utensílios domésticos. 11,4 

Ferragens e material de construção. 6,0 

Veículos, peças e acessórios. 28,5 

Combustíveis e lubrificantes. 12,5 

Outros gêneros. 5,4 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1993 apud GAZETA MERCANTIL, 1997, p. 

10). 

 

Nota-se que entre as duas classificações de segmentos do varejo, a do IBGE, de 

abrangência nacional, é menos segmentada e com setores mais amplos, enquanto que 

a classificação da FCESP, de abrangência local, é mais segmentada e orientada para 

as características da região de estudo. Nesse sentido, vê-se que na segunda 

classificação as lojas de departamentos especializadas em vestuário e as 

especializadas em eletrodomésticos estão no mesmo segmento. 

Duas inferências são importantes a partir da análise das classificações apresentadas. 

Primeiramente, espera-se que, numa verificação de campo, possa haver uma 

sobreposição de linhas de produtos entre as diversas lojas de departamentos. Essas 

lojas podem ter em seus departamentos somente artigos de vestuário, somente artigos 

de eletrodomésticos, assim como pode existir a venda conjunta desses produtos e 

ainda de outros, como móveis, tapeçaria e objetos de arte. 

Segundo, as duas classificações apresentam faturamentos semelhantes para o setor, 

sendo de 11,4% e 13,5%, sendo estes os números boas aproximações a serem 

consideradas na pesquisa. 

2.2.3 – Caracterização e histórico de lojas de departamentos 

Especificamente em relação às lojas de departamentos, a Federação das Indús trias de 

São Paulo (2000) utiliza o critério de área para definir lojas de departamentos como: 
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Lojas verticais, localizadas, em geral, no centro de grandes áreas 

urbanas, ou em shopping centers. Possuem grandes áreas de vendas, em 

geral, acima de 4.000 m2. Operam pelo sistema one stop shopping. São 

altamente departamentalizadas (desde o layout até a administração), 

comportando uma divisão global em departamentos. São lojas que 

oferecem variedade e profundidade de linhas, tanto do ramo mole 

(vestuário e aces sórios, cama, mesa e banho, etc), como do ramo duro 

(eletrodomésticos, brinquedos, móveis, cds / fitas, perfumes, etc.). Suas 

vendas se dão em alta escala; agregam serviços ao consumidor. Muitas 

delas possuem um número de departamentos mais reduzido, operando 

somente no ramo mole ou no ramo duro. Essas lojas costumam esgotar 

todas as linhas de um ramo, como vestuário ou artigos do lar. Operam 

em sistema de auto serviço e seleção assistida. (FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DE SÃO PAULO, 2000, p.3). 

Conforme a Gazeta Mercantil (1997), as lojas de departamentos utilizaram a 

estratégia de “lojas dentro de lojas” para competir com as lojas especializadas, com 

espaços dedicados a uma determinada marca de produto dentro da área de venda dos 

estabelecimentos, operando basicamente com eletrodomésticos, vestuário e produtos 

de perfumaria e cosméticos. 

As lojas de departamentos tiveram sua introdução no Brasil no início do século XX 

e, segundo a Gazeta Mercantil (1997), desde a inauguração da primeira loja do 

Mappin em 1917 até a década de 40, as lojas foram voltadas para um público 

sofisticado e de alto poder aquisitivo, seguindo uma tradição de perfil europeu. Nos 

anos 50, as lojas começaram a centrar seu foco nos consumidores de classe média e 

de baixa renda, público alvo até hoje das redes existentes. 

Já na segunda metade da década de 70 e nos anos 80, houve uma queda da 

rentabilidade do setor, que indicou o esgotamento dessa modalidade de vendas, e as 

lojas de departamentos perderam espaço devido a transformações no mercado 

oriundas de vários fatores, tais como o surgimento de novos concorrentes diretos e 

indiretos aos seus negócios, como as lojas especializadas, os shopping centers, as 

lojas de descontos ou outlets, os hipermercados e a inauguração de centros de 

compras menores, indicando possivelmente uma nova forma de concorrência neste 

segmento. 

Para Parente (2000), como as empresas tradicionais tais como Mesbla e Mappin 

perderam fôlego e não conseguiram sobreviver, abriram espaço para uma modalidade 
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mais moderna, as “lojas de departamentos de linha limitada”. Estas podem ser 

especializadas em vestuário, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, etc. As novas 

empresas que ocuparam os espaços deixados pelas grandes cadeias que se fecharam 

sofreram um “ajustamento” e mostraram na década de 90 que esse modelo de loja, 

desde que bem operado, ainda tinha espaço para crescimento no Brasil. 

Também contribuiu de maneira significativa o abandono do conceito ancoragem, 

uma vez que os shopping centers estão cada vez mais focados em serviços e áreas de 

lazer como maneira de atrair os consumidores, tais como praças de alimentação, 

cinemas, parques de diversão e boliches, substituindo essas grandes áreas por 

Megastores, supermercados e áreas de lazer. Os shopping centers e os hipermercados 

caracterizam-se como concorrentes ou novos entrantes, causando um impacto 

negativo sobre a estratégia das lojas de departamentos, conforme  aponta a Gazeta 

Mercantil (1997). 

Além disso, o mesmo texto comenta que modelo da loja de departamentos, que 

oferece desde o parafuso ao casaco de peles, é muito antigo, tendo nascido há mais 

de 100 anos, numa época em que não existiam cadeias de lojas que se distinguem 

pela estratégia agressiva de descontos e produtos baratos, nem shopping centers 

cintilantes e hipermercados, e muito menos o comércio pela Internet. 

2.2.4 – Estrutura do setor de lojas de departamentos de vestuário e moda 

Segundo Perlatti (2001), nos últimos anos da década de 90, os produtos têxteis 

aumentaram a participação nas vendas dos hipermercados da rede Carrefour, o que 

consiste num bom indicador para o crescimento da competição pelos hipermercados, 

uma nova concorrência para as lojas de departamentos especializadas em roupas e 

conseqüente aumento das forças de mercado descritas por Porter (1986). 

Isso tem forçado os grandes magazines tais como Renner, C&A e Riachuelo a 

apoiarem-se em grandes campanhas de publicidade e marketing, atraindo os 

consumidores interessados em diferenciação embora com poder aquisitivo menor. 

Essas empresas, que atuavam em segmentos de consumidores de classe C e D, 

passaram a investir em moda para alcançar os jovens entre 15 e 39 anos da classe B. 

Assim, observa-se um movimento em direção aos ativos imateriais e de maior valor, 

tais como marketing e design, foco de outra categoria de empresas tais como Zoomp, 

M. Officer e Ellus, vide Cruz-Moreira (2003). 
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Gonçalves (1994) afirma que se há algumas décadas a grande maioria das empresas 

da Forbes 500 era do setor industrial, entre elas GM, GE, Texaco, hoje são do setor 

de serviços, como bancos, empresas de informática, empresas de telecomunicações, e 

transportadora. No Brasil, já a edição de 1992 da revista Exame Maiores e Melhores 

apontava que 14 das 50 maiores empresas do país eram prestadoras de serviços, 

dentre elas Varig, Pão de açúcar Lojas Americanas e Mesbla. Ainda segundo o autor, 

as fortunas que há 50 anos atrás pertenciam a fazendeiros e industriais hoje 

pertencem a pessoas que controlam o comércio, as informações, e o entretenimento. 

O mesmo artigo cita a Santista têxtil como uma confecção virtual, que fabrica roupas 

com etiqueta de compradores tais como Levi’s, Wrangler e Ellus. 

As empresas do segmento de lojas de departamentos de vestuário e moda concorrem 

pelos consumidores das camadas C, D e possivelmente B. No entanto, possuem 

serviços diferenciados de atendimento a esses clientes, além de agregar valor a seus 

produtos como bom atendimento, serviços de crédito, valorização da marca e 

acompanhamento da moda. 

Na década de 90, devido às aquisições e fusões e fechamento de pequenas empresas 

menos competitivas, as empresas obtiveram maior fôlego e porte substancial, vide 

Silva (1994 apud GONÇALVES, 1994). Caso semelhante é citado por McFarlan 

(1984), no qual uma empresa, através do uso da TI, mudou a base de competição de 

custo para diferenciação. A concentração de empresas fortalece não somente as 

cadeias em relação aos concorrentes diretos, como também em relação aos 

fornecedores, pois como colocado por autores como Humphrey (2000) e Hoffman 

(1985), grandes grupos mantêm poder através da própria concentração e da 

fragmentação dos fornecedores (nesse caso, o setor de confecção), ganhando força 

competitiva e maior poder de barganha. 

Especificamente no Brasil, conforme apresentado pela Pesquisa Anual do Comércio 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (apud  

ALBERTIN e MOURA, 2004), as principais transformações do varejo têm sido a 

falência de algumas grandes empresas e o aumento da competição entre os grandes 

grupos, que se tornaram mais concentrados e aumentam significativamente o número 

de lojas, vide Pires (2001) que apresenta o crescimento do número de lojas de varejo, 

que de 1995 a 2001 cresceu de 603 mil para 756 mil lojas de varejo. 
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2.2.5 – Gerenciamento de Categorias, Sortimento e Alocação 

Dos conceitos utilizados no segmento, três são de maior relevância: o Gerenciamento 

de categorias (GC), o sortimento e a alocação. 

2.2.5.1 – Gerenciamento de Categorias 

Categoria é uma variedade de itens que o cliente visualiza como substitutos 

aceitáveis dos outros, conforme aponta Escudeiro (2005). 

Nesse sentido, o gerenciamento de uma categoria é um “processo contínuo entre 

fornecedor e distribuidor de gerenciar Categorias de Produtos como unidades 

estratégicas do negócio, com o objetivo de potencializar os resultados e entregar 

maior valor ao consumidor”. (ANICETO e CIAMPONE, 2005, p.8), que pode ser 

implementado conforme mostra a Figura 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Processo tradicional de Gerenciamento por Categoria. 

Fonte: Aniceto e Ciampone (2005). 
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Ainda segundo Aniceto e Ciampone (2005), as vantagens do GC para o varejo são 

principalmente as seguintes: 

 Conhecimento das categorias e consumidores; 

 Melhor administração da rentabilidade e estoque; 

 Determinação clara da importância das categorias p/ alcançar os 

objetivos da loja; 

 Análise estratégica e tática da concorrência por categoria; 

 Melhor alocação de recursos e retorno sobre investimento. 

 

2.2.5.2 – Sortimento 

Discutindo a transformação de mix de produtos em estratégia, Escudeiro (2005) 

argumenta que uma loja dita “com variedade” oferece muitas categorias, de maneira 

que variedade é propriamente um conjunto de categorias. Nesse sentido, a 

variedade é a mais importante decisão de um varejista, pois a sua empresa será 

conhecida por ser uma especialista em vendas de determinada categoria ou uma 

generalista vendendo diversas categorias.  

Em relação ao conceituando sortimento, quando se trata de um determinado produto, 

digamos creme dental, este possui variações quanto ao sabor, tamanho, composição, 

etc., de maneira que cada um desses diferentes itens é chamado de um SKU (small 

keep unit). Assim, o sortimento é o número de SKU’s dentro de uma categoria. 

Sortimento é conhecido também como profundidade. Se o conceito de uma loja for 

de especialista, a tendência é que esta tenha um sortimento elevado da categoria 

trabalhada, de maneira que a vocação do negócio determina o sortimento assim como 

a variedade. Outros fatores que influenciam a variedade e o sortimento são a 

substituibilidade, a complementaridade, os indicadores de desempenho da linha de 

produtos, o ciclo de vida do produto, o ciclo da moda, as necessidades dos clientes 

alvos e as limitações de espaço, de equipamentos e de recursos. 

Ainda Escudeiro (2005) sugere o seguinte processo para a determinação do 

sortimento: 

1 – Conhecer a classificação de produtos 

• Conveniência / comodidade 
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• Compra comparada 

• Especialidade 

• Novidade 

• Moda 

• Sazonais 

2 – Conhecer as dimensões do sortimento 

• Largura – também denominada por amplitude ou extensão 

• Profundidade 

• Coerência 

3 – Selecionar o sortimento 

• Diversificado ou restrito – consoante o número de seções ou famílias de 

produtos apresentados;  

• Considerável ou escasso – em função do número de modelos numa 

determinada família;  

• Profundo ou superficial – consoante a escolha de referências ou de artigos 

para cada necessidade a satisfazer. Leva em conta custos : 

ü Abastecimento;  

ü Financiamento;  

ü Armazenagem; 

ü Quebra e depreciação 

4 – Determinar a dimensão correta 

• Larga e profunda (Hiper) 

• Larga e pouco profunda (Super) 

• Estreita e profunda (Category Killer) 

• Estreita e pouco profunda (Conveniência) 

Dessa maneira, o sortimento eficiente é o que envolve a otimização do sortimento da 

loja e da alocação espacial para aumentar a rotatividade do estoque e as vendas de 

categoria por m² .  

A Figura 4 a seguir apresenta o relacionamento entre categoria, SKU, sortimento e 

variedade. 
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Figura 4: Relação entre categoria, SKU e sortimento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.2.5.3 – Alocação 

Cesarino e Caixeta Filho (2002), discutindo a relação existente entre as decisões de 

alocação de espaço e o tamanho e formato das lojas, apresentam que alocação se 

refere ao espaço de cada produto na gôndola. Nesse sentido, argumentam que a 

opinião geral é que podem ser obtidos ganhos no curto prazo pelo aumento de faces 

visíveis dos produtos com melhor desempenho de vendas (aumento do espaço 

reservado a um determinado produto e redução do sortimento).  Entretanto, no longo 

prazo, a percepção de baixo sortimento dos consumidores faz com que se diminua o 

movimento da loja, em função da escolha dos consumidores pela loja concorrente 

com um melhor sortimento de produtos.  

Uma prática comum no varejo é o share-of-shelf = share-of-market, ou seja, o espaço 

destinado a um produto acaba sendo proporcional ao volume relativo de vendas do 

mesmo.  
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No entanto, o comportamento de venda dos produtos pelo espaço na gôndola pode 

variar em relação à percepção dos consumidores, de três maneiras, apresentadas a 

seguir: 

a) produtos não-responsivos às mudanças no espaço: possuem curva de resposta 

praticamente constante aos incrementos de espaço nas gôndolas, sendo o sal o 

exemplo clássico; 

b) produtos de uso geral: são aqueles em que se observa uma resposta às mudanças 

no espaço, mas com retornos decrescentes; 

c) produtos de consumo ocasional: suas curvas de resposta ao espaço possuem 

crescimento lento, até que a quantidade do produto amostrado seja ótima para 

chamar a atenção do cliente. 

A forma adotada por pequenos varejistas para obter custos operacionais menores 

consiste na estratégia do “Sortimento Eficiente” na qual existe um sortimento tal que 

maximiza os ganhos para o varejista, e que não afeta a percepção dos consumidores. 

No entanto, Cesarino e Caixeta Filho (2002) alertam que, se por um lado a correta 

distribuição espacial por categorias e a maior alocação de espaço para produtos com 

melhor resposta às vendas melhoram a conveniência espacial para o consumidor, por 

outro tal alocação ótima de espaço pode afetar o sortimento adequado de produtos, 

ou seja, o serviço representado pela variedade de sortimentos. 

Dessa maneira, sortimento e alocação estão intimamente relacionados e compõem 

um dos quebra-cabeças enfrentados pelas empresas de varejo. 

2.3 – Tecnologia da Informação 

O uso da TI nas empresas trouxe benefícios que, segundo Applegate, McFarlan e 

McKenney (1996) deram-se principalmente por meio de novos serviços, de melhoria 

de produtos, de obtenção de vantagens competitivas, de automação dos processos 

produtivos e da alteração das forças de mercado – uso estratégico. Neste sub-capítulo 

serão apresentados outros aspectos da contribuição da TI para a gestão nas empresas 

e modelos para esse tipo de análise. 

2.3.1 – Tecnologia da Informação e Sistema de Informação 

Stair (1998), define Sistemas de Informação (SI) como uma série de elementos ou 

componentes inter-relacionados que coletam, manipulam, armazenam e disseminam 
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dados e informação (o autor não diferencia dados de informação), inclusive com um 

mecanismo de realimentação. 

Outros elementos que podem ser extraídos de Stair (1998) são os seguintes: 

• Informação e dados são tratados indistintamente.  

• Os sistemas de informação, que inicialmente foram utilizados para a 

automação de escritórios, transações rotineiras, repetitivas e comuns de 

negócio, deram origem aos sistemas atuais mais avançados aos quais o autor 

classifica como na Figura 5 a seguir: 

 

SIG Financeiros 
SIG Industrial 
SIG de Marketing 

SIG – Sistemas de 
Informações Gerenciais 

SIG de RH 
SSD – Sistemas de Suporte à decisão 
IA – Inteligência Artificial 

SIE - Sistemas de 
Informação Empresariais 

SE – Sistemas Especialistas 
Figura 5: Classificação dos Sistemas de Informações Gerenciais . 

Fonte: Stair (1998). 

 

• Distingue Sistemas de Informação de Sistemas de Computador, sendo estes o 

conjunto de equipamentos necessários para a implementação do SI; 

• Não utiliza ainda uma abordagem de gestão por processos, mas sim da 

aplicação de SI em áreas funcionais da empresa tais como marketing e 

contabilidade; 

Laudon e Laudon (2002) caracterizam SI de maneira semelhante a Stair (1998). No 

entanto, além de classificarem em áreas funcionais, estratificam os SI também por 

níveis da empresa: estratégico, gestão, conhecimento e operacional, vide Figura 6: 
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Figura 6: Sistema de Informação na organização. 

Fonte: Laudon e Laudon (2002). 

 

Campos Filho (1994) entende que a TI só é importante se considerada como um dos 

componentes do SI, pois entender as tecnologias de informação não é o mesmo que 

entender SI como um todo. Acrescenta que alguns autores dão ênfase no que chama 

de TI, mas que esta ênfase colide com a visão dos usuários e clientes, que focam nas 

práticas de trabalho.  

Um outro conceito de TI, mais abrangente, seria “hardware, software, 

telecomunicações, automação, recursos multimídia e demais recursos envolvidos – 

quer centralizados, quer descentralizados –, sem deixar de considerar os sistemas de 

informação, serviços, negócios, usuários e as relações complexas envolvidas” 

(WEIL, 1992 apud LAURINDO, 2002, p.2.). Porter e Millar (1985) têm visão 

similar, adotando uma conceituação de TI que abrange SI. 

Pode-se, no entanto, entender que a relação entre TI e SI pode não ser de inclusão, na 

qual uma área inclui ou é mais abrangente que outra, mas que depende de áreas de 

conhecimento distintas. Assim, SI estaria mais embasado em teoria de sistemas, 

sendo que TI está fundamentado em autores que estudam o impacto de inovações 

tecnológicas e novas tecnologias nas organizações. 

Neste texto, adota-se o conceito mais abrangente de TI, conforme Laurindo (2002). 

2.3.2 – Tecnologia da Informação e as bases da competição 

Applegate, McFarlan e McKenney (1996) numa discussão sobre questões de 

assimilação da TI e sobre as implicações da TI na prática da gestão empresarial, 

propõem seis temas que refletem a prática da gestão da TI, dentre eles o impacto 

estratégico da TI. Neste tema, os autores apresentam uma série de questões sobre TI 

utilizada com foco ou no cliente ou nas operações. 

Segundo os autores, se a resposta para a maior parte das questões é sim, a TI 

desempenha um papel importante para a empresa, caso contrário, a TI possui papel 

limitado para o desempenho da empresa.  As questões são colocadas na Tabela 4 

seguir: 

 

 



36 

 

 

Tabela 4: Questões sobre decisão de foco no cliente ou foco na operação. 

Questões para gerentes com foco no cliente  Questões para gerentes com foco nas 

operações 

O negócio requer um grande número de interações 

rotineiras a cada dia com os vendedores para que estes 

obtenham informações para a venda? 

A fabricação do produto requer um sistema 

complexo de fabricação? 

A escolha do produto é complexa? O produto é baseado em alta tecnologia? 

Os clientes necessitam comparar as configurações de 

produtos/ serviços/ preços simultaneamente? 

O produto requer um complexo e demorado 

processo de desenvolvimento? 

É necessária uma decisão rápida do cliente? Existe dispersão geográfica dos fornecedores? 

A confirmação rápida e confiável do cliente é essencial? O processo de administrar o controle dos padrões 

de qualidade complexo? 

Um aumento no número de pontos de venda forneceria ou 

agregaria valor ao cliente? 

A integração entre cliente e fornecedor através 

da empresa complexo? 

Os gostos dos clientes são voláteis? Economias de tempo e custo são possíveis? 

Existem possibilidades significantes para customização do 

produto? 

Existem grandes quantidades de inventários no 

processo de manufatura? 

O produto pode ser rodeado por informações de valor 

adicionado para o cliente? 

Há potencial para redução de estoques 

intermediários? 

O negócio é altamente regulado pelo governo? Os níveis de mão de obra direta e indireta são 

altos? 

O preço é volátil (é possível alterá-lo no PDV)?  

Existem dois ou mais intermediários entre o cliente real 

(ou consumidor final) e o fabricante? 

 

Fonte: Applegate, Mcfarlan e McKenney (1996). 

 

Em relação à Internet, há divergências em como sua introdução tem alterado a 

capacidade de competir das empresas. Porter (2001) sustenta que a Internet é capaz 

de alterar as forças do mercado, enfraquecendo-as em sua maior parte, mas ainda 

assim aumentar outras, como a força do cliente nos casos dos canais e a ameaça dos 

produtos substitutos no caso do aumento do tamanho de mercado via Internet. 

Já Tapscott (2001) contesta a afirmação de que a Internet é capaz de enfraquecer as 

forças de mercado, argumentando basicamente que o quadro de análise das forças 

competitivas apresentado por Porter (2001) não é adequado para a análise dos 

negócios que ocorrem por meio eletrônico, pois a Internet trouxe novas 

possibilidades de negócio que não são captadas pelo seu modelo. 
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Em suma, para Porter (2001) a Internet tem um papel evolucionário, enquanto que 

para Tapscott (2001) o papel da Internet seria revolucionário. 

Carr (2003) sintetiza em seu artigo duas perspectivas que podem ser consideradas 

para as tecnologias recentes: o uso de microcomputadores velozes, impressoras e 

outros componentes, que podem ser comprados por qualquer empresa, e que se 

tornando igual para todas as empresas, deixa de ser estratégica. Isto, na sua visão, 

apesar de que no passado a TI teria sido estratégico: a utilização pioneira de 

computadores e um sistema de informação eficaz foi fator estratégico para a empresa 

de transporte aéreo American Airlines na década de 80, como mostrado por Carvalho 

e Laurindo (2003). 

Outro aspecto da utilização da TI também apresentado por Carr (2003) é o da infra-

estrutura: redes, backbones de longa distância, satélites e a própria Internet são 

ferramentas potentes quando utilizadas por várias empresas, para atividades de inter-

relacionamento, não sendo também por este aspecto, uma ferramenta estratégica. 

No entanto, há um viés não explorado no texto desse autor, mas que é um argumento 

extremamente forte apresentado por Farrel (2003) de que a TI deve estar alinhada a 

uma competência essencial da empresa, de maneira que o conjunto se torne não 

copiável ou pelo menos difícil de ser replicada, de maneira que seja, assim como são 

as ferramentas de TI com o rápido processo de difusão. 

Um exemplo desse alinhamento entre a TI e capacitação da empresa citado por Farrel 

(2003) seria o caso da empresa Dell, que unindo a capacidade de montagem de 

microcomputadores utilizando a estratégia de produção puxada e a oportunidade 

tecnológica de vendas por meio eletrônico via Internet, conseguiu criar uma das 

maiores empresas estadunidenses de vendas de computador no varejo. 

Um artigo que contribui de maneira significativa para esta proposição é o de 

Quintella e Silva (2005), que trata da competitividade da TI no varejo. Neste trabalho 

apresentam os resultados de uma pesquisa realizada em 1997, na qual TI era 

mencionada como fator de transformação da cadeia de valor, sendo que em pesquisa 

recente (2002), a TI foi apontada como fator de criação de barreiras competitivas. 

2.3.3 – Modelos para análise e avaliação da TI 

Laurindo (2002) trata especificamente da questão da eficácia da TI nas organizações, 

apresentando um conjunto de conceitos relevantes apresentados pelos principais 
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autores do assunto, além de sugerir um modelo para análise e avaliação da eficácia 

da TI nas empresas. 

Sobre o conceito de TI, Laurindo (2002) adota um posicionamento mais abrangente 

sobre o tema e resgata de Weil (1992) o conceito de TI como “hardware, software, 

telecomunicações, automação, recursos multimídia e demais recursos envolvidos – 

quer centralizados, quer descentralizados –, sem deixar de considerar os sistemas de 

informação, serviços, negócios, usuários e as relações complexas envolvidas”. 

Acrescenta que nenhuma aplicação de TI considerada isoladamente pode manter uma 

vantagem competitiva, a qual só pode ser mantida através da capacidade da empresa 

em manter a TI alinhada à sua estratégia. 

Em relação à ênfase dada à eficácia da TI, Laurindo (2002) destaca a diferença entre 

eficiência e eficácia, sendo que eficiência é a medida do desempenho do processo de 

conversão das entradas em saídas, enquanto eficácia é a medida do grau em que as 

saídas satisfazem os requisitos. 

Através da análise de vários modelos de avaliação de TI de diversos autores tais 

como McFarlan (1984), Porter e Millar (1985), Henderson e Venkatraman (1993), 

Nolan (1979) e Donovan (1988), Laurindo (2002) cita como principais pontos: a) a 

vantagem competitiva oriunda do alinhamento estratégico do negócio e da TI; b) a 

busca da eficácia e não somente da eficiência; c) o bom entendimento do negócio da 

empresa pelo profissional responsável pela TI; d) a flexibilidade na avaliação de TI 

para negócios diversos; e) os indicadores de TI devem levar em consideração o 

desempenho do negócio e não somente aspectos técnicos; f) preferência pela gestão 

contínua da TI ao contrário do planejamento pontual e g) utilização de indicadores 

adequados de eficiência e de eficácia a fim de evitar o ”paradoxo da produtividade” 

(questionamento forte na década de 90 sobre o real retorno de investimento realizado 

em TI). 

Através de uma releitura dos artigos de autores apresentados por Laurindo (2002), 

teceram-se os comentários dados nos parágrafos seguintes, organizados em ordem 

cronológica. 

Rockart (1979) introduz o conceito de Fatores Críticos de Sucesso (FCS), que 

correspondem a um número limitado de áreas nas quais os resultados, se 



39 

 

satisfatórios, asseguram o desempenho competitivo bem sucedido para a 

organização. 

A implementação dessa análise dá-se por meio de: 

1. Análise do ramo de atuação ou natureza de atuação; 

2. Identificação dos FCS; 

3. Definição das medidas quantitativas e qualitativas dos FCS; 

4. Definição dos sistemas de Informação para controle dessas medidas. 

Já Porter e Millar (1985) argumentam que devido ao decrescente custo e crescente 

capacidade das novas tecnologias, as organizações movem-se em direção a um maior 

conteúdo de informação tanto em produto quanto em processos. No entanto, os 

autores afirmam que embora a intensidade de informação nas empresas esteja 

evidentemente crescendo, o papel e a importância da tecnologia diferem em cada 

indústria. Isso implica que as empresas sempre se diferenciarão em relação à sua 

posição na matriz de intensidade de informação, apesar do crescente uso da TI. 

Uma análise que posicione uma empresa adequadamente em um dos quadrantes 

dessa matriz possui maiores indicações de quão necessários são os investimentos a 

serem realizados em TI. 

Donovan (1988) trata do avanço da computação descentralizada nos sistemas das 

empresas, assunto bastante discutido na década de 80 devido à existência, ainda 

naquela época, de mainframes ocupando o lugar de microcomputadores em grande 

parte das organizações. 

O texto descreve a existência de dois papéis principais: o Chief Information Officer 

(CIO) e o Gerente de rede. Os CIO´s gerenciam o orçamento de hardware e software, 

projetam aplicações estratégicas, treinam novos usuários e constroem vastos sistemas 

de computadores. Os gerentes de rede, por sua vez, focam sua atenção nas redes que 

conectam os sistemas. Procuram a computação descentralizada de diversas maneiras, 

e melhorando as políticas de comunicação entre os diversos sistemas. 

Henderson e Venkatraman (1993) descreveram um Modelo de Alinhamento 

Estratégico, no qual consideram para a determinação do alinhamento não só fatores 

internos, como também externos. Para isso, definem os conceitos de ajuste 

estratégico, que trata da relação entre estratégia e infra-estrutura, e o conceito de 
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integração funcional, que envolve a relação entre as funções de TI e as funções de 

negócio. 

Estruturando todos estes conceitos, Laurindo (2002) propõem um modelo de análise 

e avaliação da eficácia da TI composto de duas ferramentas principais: o Modelo 

para análise da organização e da estruturação da TI nas empresas – MAN/TI, que faz 

uma “radiografia” da TI na empresa, e o Modelo para avaliação da eficácia da TI nas 

empresas – MAVE/TI, por meio do qual se “observa a radiografia”, realiza-se um 

diagnóstico e sugerem-se ações de melhoria da TI na empresa. 

2.3.3.1 – Modelo MAN/TI 

Este modelo indica não só a organização atual da TI na empresa como também 

disposição da TI indicada para a estrutura da empresa. Os passos para esta análise 

configuram-se da seguinte maneira: 

Análise dos fatores estruturais da empresa (características da empresa, de sua 

estratégia e do posicionamento da TI): 

I – Obtenção dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e dos respectivos sistemas de TI 

(os FCS referem-se à empresa, os sistemas de TI às ferramentas que podem 

contribuir para estes FCS); 

II – Enquadramento da empresa em um dos quadrantes do grid estratégico 

(McFarlan, 1984) e da matriz de intensidade de informação (Porter e Millar, 1985). 

O grid estratégico de McFarlan (1984) é um conceito importante uma vez que aponta 

os segmentos em que o impacto da TI é maior, conforme apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura : Grid estratégico: impacto das aplicações de TI. 

Fonte: McFarlan (1984) 
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III – Classificar em uma perspectiva segundo o modelo de alinhamento estratégico 

(Henderson e Venkatraman, 1993); 

IV – Análise de Buchanan e Linowes (1980) sobre existência de razões para a 

descentralização na empresa; 

Análise dos fatores referentes à organização da TI (estruturação da TI para que 

contribua para os objetivos da organização): 

V – Análise de Buchanan e Linowes (1980) sobre grau de descentralização na 

empresa; 

VI – Verificação do estágio de informatização segundo Nolan (1979); 

VII – Verificação do estágio de descentralização segundo Donovan (1988); 

VIII – Configuração da função e operação da TI segundo Grajew e Oliveira (1987); 

IX – Verificação do nível de participação dos usuários segundo Dias (1985); 

X – Análise da organização da área de TI, através de organograma, aspectos 

sóciotécnicos, entre outros. 

2.3.3.2 – Modelo MAVE/TI 

Este modelo indica o alinhamento entre o negócio da empresa e a TI utilizada, assim 

como a eficácia da TI atual para a organização. Os oito passos para esta avaliação 

configuram-se da seguinte maneira: 

1 – Aplicação do MAN/TI anteriormente descrito; 

2 – Análise dos ativos da TI e dos imperativos da organização da TI segundo Ross, 

Beath e Goodhue (1996) e Rockart (1979) respectivamente; 

3 – Classificação da aplicação de TI segundo Farbey, Land e Targett (1995); 

4 – Definição dos fatores a serem avaliados, os quais devem estar de acordo com o 

degrau enquadrado no modelo de Farbey, Land e Targett (1995); 

5 – Definição da estrutura de avaliação: decisão a ser tomada (projeção de ação 

futura) ou de avaliação a ser realizada (avaliação do presente ou do passado); 

6 – Aplicação do modelo de avaliação utilizando métodos tais como AHP – 

Analytical Hierarchical Process, ANP, Dematel e Fuzzy; 

7 – Análise dos resultados, confrontando os resultados obtidos no processo de 

avaliação com os resultados dos passos 1 e 2; 
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8 – Definição das ações, com acompanhamento do alinhamento entre a TI e o 

negócio da empresa. 

2.3.4 – Terceirização da TI 

Em relação às tendências de terceirização da TI, adota-se neste trabalho o 

posicionamento de Brynjolfsson (1993), de que nem sempre a terceirização da TI é a 

opção mais adequada para uma organização, conforme ilustra a Figura 7 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Análise de possibilidade de terceirização da TI. 

Fonte: Brinjolfsson (1993). 
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internos (procurar por fornecedores, negociar contratos e pagar notas), externos e 

com pessoas. Acrescenta que o tamanho da firma se reduz com a TI, pois envolve a 

substituição da mão de obra por tecnologia e terceirização. 

Mas um tipo de terceirização tem sido muito comum nos últimos anos: a de 

impressão de cópias. No segmento em estudo, conforme apresenta Simpress (2005), 

a Lojas Riachuelo adotou a terceirização de impressão na loja matriz e no centro de 

distribuição (CD), e pretende adotar em todas as 77 lojas no país como forma de 

otimizar e agilizar os processos de produção de quase dois milhões de páginas por 

mês a partir de 2004. No CD e na matriz, a estrutura possui poucos equipamentos 

multifuncionais de grande porte, organizadas em onze ilhas de impressão (oito na 

matriz e três no CD), distribuídas a partir de um critério geográfico com o objetivo 

de equilibrar a produção entre elas e atender de maneira eficiente aos mais de 500 

usuários e suas 600 mil páginas produzidas mensalmente. Há acordo entre a 
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reposição de suprimentos e para mensurabilidade da produção, feito por meio de 

softwares de monitoramento e contabilidade, via rede.  

2.4 – Tecnologia da Informação no Varejo 

Borges (2001) argumenta que o desenvolvimento do varejo nos moldes de hoje teve 

seu início no fim do século XIX e desenvolvimento concreto a partir da segunda 

guerra. No entanto, foi a partir da década de 80 que o computador transformou-se 

num aliado, melhorando a previsão de demanda, a seleção do conjunto de produtos 

disponíveis, do controle de estoques, da racionalização de espaços e exposição dos 

itens no ponto-de-venda.  

Talvez o equipamento de maior impacto no varejo tenha sido o leitor de código de 

barras (equipamentos ópticos cujas informações que lêem a partir dos produtos são 

tratadas e disponibilizadas por softwares especialistas), que combinado com as caixas 

registradoras eletrônicas e os sistemas computadorizados, aumentou 

significativamente a eficiência na esteira do caixa, conforme Kinsey e Ashman 

(2000). Também segundo esses autores, a introdução do leitor código de barras 

impactou outras áreas do varejo, como o pedido de compra computadorizado. Com 

esse sis tema, o código do produto era passado do leitor de código de barras para um 

PDA – Personal Data Assistant (pequeno computador de mão), por meio do qual era 

enviado, via modem, ao escritório do centro de distribuição ou do fabricante. Esse 

sistema só foi considerado obsoleto por volta de 1999 com a introdução do sistema 

de troca eletrônica de dados (Electronic Data Interchange – EDI), que transmite os 

dados diretamente do leitor de código de barras do caixa para o fabricante ou outros 

fornecedores, os quais podem repor as prateleiras de maneira contínua.  

Atualmente, conforme apresenta Parente (2000), há uma busca por parte dos grandes 

varejistas de se utilizarem dos dados coletados nestes equipamentos (que compõem 

os dados de compras dos consumidores) para antever nichos de oportunidades de 

crescimento pouco evidentes, com conhecimento minucioso dos consumidores e de 

seus hábitos. 

Ainda segundo o autor, esses dados contêm potencial de geração de estratégias 

diferencias, pois mostram informações como: 

• Evolução de vendas das categorias na loja e as possíveis correlações entre 

elas; 
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• Diferentes comportamentos de giro de produtos em cada dia da semana; 

• Interações entre produtos nas compras do consumidor (produtos 

complementares ou substitutos, e com que freqüência ocorrem); 

• Efeitos de reduções de preços e promoções nos volumes de vendas; 

• Perfil de consumidores da loja e seus hábitos e atitudes de compras. 

Já o artigo de Keh (1998) oferece uma visão geral sobre a utilização da tecnologia 

aplicada ao varejo de maneira geral por meio das tecnologias utilizadas no varejo de 

mantimentos. 

Nesse contexto, o autor divide as principais tecnologias utilizadas no segmento em 

três grupos: as utilizadas na interface fornecedor- varejista, as utilizadas internamente 

ao varejista e as utilizadas na interface varejista-cliente, conforme a Tabela 5 a 

seguir: 

Tabela 5: Principais tecnologias utilizadas no varejo. 

Interface fornecedor–varejista Interno ao varejista Interface varejista–cliente  

EDI 

Reposição contínua 

Pedido assistido por computador 

Gestão de categorias 

Entrega direta nas lojas 

Cross-docking 

Reinvenção da cadeia de suprimentos 

Manuseio de produto 

Processamento de informação 

Gestão de banco de dados 

Sistemas especialistas 

Rótulos eletrônicos de prateleira 

Sistema de limpeza, 

Controle de clima 

Caixa registradora eletrônica  

Scanner 

Scanner para cliente 

Identificação de cliente 

Realidade virtual 

Assistente de compra 

Display de produto 

Fonte: Adaptado de Keh (1998). 

 

Ferreira (2000 apud MARQUES, 2005), concorda que no Brasil com a estabilização 

da economia em 1994 e a abertura do mercado, os investimentos em automação 

cresceram como suporte na busca de menores custos, maior flexibilidade e agilidade 

nas decisões das empresas brasileiras que procuravam produtividade. O mesmo 

trabalho caracteriza o ambiente com a entrada de concorrentes internacionais, 

concentração no setor e necessidade de maior competência operacional por parte das 

empresas. Como resultado, o uso da TI tornou-se mais intenso precisamente no meio 

da década de 90 no Brasil, sendo que passou de 0,9% para 2,1% do faturamento das 

empresas entre 1990 e 2002 (MEIRELLES, 2003 apud MARQUES, 2005). 
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Para Kotler (2000), a dinâmica do varejo cumpre fases de crescimento e declínio. À 

medida que as lojas atuais vão agregando serviços para permanecerem competitivas, 

seus preços sobem e os custos também crescem. Dessa forma, elas abrem espaço 

para novos concorrentes com custos menores. 

Em termos de tecnologia, Keh (1998) a divide em operacional (sistemática de 

trabalho interna à empresa) e de informação (fluxo de informações). 

Comenta que até a década de 90 a tecnologia operacional não era praticada de 

maneira organizada pelos varejistas nos Estados Unidos, e que a lucratividade 

variava fortemente de acordo com a eficiência interna e com as relações com os 

fornecedores. Um esforço de uniformização dessas tecnologias culminou em 1993 

num conjunto de práticas chamado de ECR – Efficient Consumer Response, que 

envolve um conjunto de inovações tecnológicas e gerenciais. O ECR integra as 

seguintes atividades: 

• CRP (Continuous Replenishment) – Reposição contínua 

• DSD (Direct store delivery) – Verticalização do fornecedor, que entrega 

diretamente ao varejista e não a um atacadista ou atravessador; 

• CM (Category management) – Gestão de categorias de produtos e serviços 

• ABC (Activity-based costing) – Custos ou contabilidade baseada em 

atividades 

• CAO (Computer assisted ordering) – Pedido de compra via computador 

• EDI (Eletronic data interchange) – Troca eletrônica de dados que oferece 

suporte a algumas das atividades anteriores. Atualmente, tais transações não 

necessitam mais de um enlace dedicado, sendo realizadas via Internet. 

 

Além disso, Keh (1998) inclui como elementos de Tecnologia da Informação os 

enlaces de telecomunicações, leitura eletrônica de produtos, códigos de barras, gestão 

de banco de dados e multimídia. O código de barras e o leitor eletrônico de produtos 

formaram a mais significante inovação tecnológica que deu suporte a todas as outras 

por meio da rápida captação de dados no ponto de venda. 

Nesse sentido, a Tecnologia da Informação está apresentada como suporte para as 

atividades da tecnologia operacional, conforme a Figura 8 seguir: 
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Figura 8: tecnologias operacional e de informação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste texto, o autor preocupa-se com o apoio da TI às atividades operacionais, não 

diretamente relacionadas à estratégia da empresa como no caso de CRM, Marketing, 

Data Mining, etc. 

Para Ghisi e Silva (2003), o ECR é definido como uma estratégia de gestão da cadeia 

de suprimentos em que os agentes (fornecedores, atacadistas e varejistas) trabalham 

de forma integrada para eliminar ineficiências, reduzir custos excessivos, visando 

atender necessidades e expectativas dos consumidores e maximizar a eficiência dos 

negócios para as partes envolvidas em uma negociação, utilizando todas as 

tecnologias citadas anteriormente. 

Ainda para Ghisi e Silva (2003), O ECR constitui-se de estratégias, processos chaves 

e tecnologias da maneira ilustrada na Figura 9 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Modelo de ECR. 

Fonte: Guisi e Silva (2003). 
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Marques (2005) utiliza como indicador do nível de informática pelas empresas de 

varejo o número de associados à EAN Brasil, Associação Brasileira de Automação. 

Esse indicador mostra que entre os anos de 1990 e 2000, o crescimento do número de 

associados foi de cerca de 6.400%, saltando de 615 para 39.500 associados, com pico 

de crescimento entre os anos de 1993 a 1995. 

Outro indicador utilizado por Marques (2005) é o número de lojas automatizadas 

com leitoras ópticas, que entre 1990 e 2000 passou de 12 para 19.300 

estabelecimentos, sendo este 2,6% do total de 736.626 estabelecimentos cadastrados, 

mostrando que ainda era em 2000 uma atividade em crescimento. 

Também Berman (apud PARENTE, 2000) sugere outra classificação para as 

tecnologias aplicadas no varejo, conforme apresentado na Tabela 6: 

 

Tabela 6: Classificação para as tecnologias utilizadas no varejo. 

Frente Processos Atividades 
Vendas Registro da venda ao consumidor 

Emissão de nota / cupom fiscal 
Preenchimento / liberação de cheques  
Pesagem de produtos 
Cartão de crédito / débito 
Devolução / trocas 
Promoção / descontos 
Cuponagem 
Recebimento de vasilhames 

Serviços Concessão de crédito 
Entrega domiciliar 
Televendas 
Listas de casamento 
Projetos de decoração etc. 

Frente 
de 

caixa  

Informação Preços e condições de pagamento 
Tíquete discriminado 
Promoções 
Equipamentos Tira-teima 
Diretórios etc. 

Suprimento Pedido de compra e reposição automática / contínua 
(decisão, controle, e comu nicação via EDI) 
Recepção de mercadorias 
Distribuição para as lojas 
Armazenamento e movimentação 
Roteirizador de entrega. 

Retaguarda 

Precificação Margens / Mark -up 
Pesquisa de preços / shopping 
Rentabilidade / Lucratividade 
Alterações / descontos / mark downs etc. 
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Controle Controle de estoque 
Controle de caixa geral 
Contabilidade 
Inventário 
Registros fiscais  
Contas a pagar / a receber etc. 

Marketing Gestão de categorias de produtos 
Resultados de campanhas 
Perfil de clientela e mala-direta de ofertas, promoções etc. 
Produtividade de tráfego, de pessoal, da área de vendas etc. 

Fonte: Berman (apud PARENTE, 2000). 

 

Por outro lado, Borges (2001) afirma que na década de 90 os sistemas de distribuição 

- etapa intermediária entre produtor e consumidor -, passaram por transformações 

tais como nas dimensões do ponto-de-venda, nas estruturas das empresas e nas 

modalidades de vendas, enumerando como principais causas para tais mudanças a 

saturação dos mercados, a acelerada mudança no comportamento de compra do 

consumidor, a evolução das ferramentas de marketing e o desenvolvimento de 

produtos específicos para segmentos diferenciados. 

Nesse sentido, o autor alerta que a TI nesse setor está longe de substituir totalmente 

as lojas, uma vez que muitos consumidores visitam os pontos-de-venda pelo prazer 

de ver as novidades, de tocar nos produtos e escolher. Nesse sentido, é importante 

para o cliente a conveniência do serviço, composta pela localização da loja, pela 

variedade de produtos, pelo conhecimento de funcionários, pela rapidez de 

pagamento, pela qualidade e horários de atendimento, pela organização da loja, pelo 

relacionamento e disponibilidade de vagas no estacionamento, os quais são itens que 

moldam as tendências do varejo. 

Utilizando a classificação sugerida por Keh (1998), este trabalho divide a tecnologia 

utilizada no setor em três partes: gestão da cadeia de suprimentos (interface 

fornecedor-varejista), Sistemas de informações gerenciais (dentro do varejista) e 

automação comercial (interface varejista-consumidor). As três partes serão descritas 

nos itens que se seguem. 

2.4.1 – Gestão da cadeia de suprimentos 

Albertin e Moura (2004) concordam que os investimentos em TI no segmento de 

varejo não se limitam apenas aos processos de automação do ponto-de-venda (PDV). 
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Influenciam também a integração com fornecedores, seja através do sistema 

chamado Efficient Consumer Response - ECR, do EDI ou via Internet. No ECR o 

varejista, o distribuidor e o fornecedor trabalham muito próximos para eliminar 

custos e excedentes, sendo o EDI uma ferramenta de integração. 

Em termos de logística, embora a área de varejo (em todos os segmentos) seja 

responsável pela movimentação de mais de 15% do PIB e represente mais de 23% 

dos custos dos produtos nacionais, no Brasil está em descompasso com a tecnologia 

utilizada mundialmente, vide Pires (2001). Entre os sistemas mais utilizados em 

Logística figuram o EDI, EAN/UCC, RFID (identificação por rádio freqüência) e 

ECR (efficient costumer response). 

Em relação à gestão da cadeia de suprimentos, a introdução do leitor código de 

barras viabilizou o pedido de compra computadorizado. Com esse sistema, o código 

do produto era passado diretamente do leitor de código de barras para um 

computador de mão, por meio do qual era enviado, via modem, ao escritório do 

centro de distribuição ou do fabricante. Esse sistema só foi considerado obsoleto em 

meados da década de 90 com a introdução do sistema de troca eletrônica de dados 

(Electronic Data Interchange – EDI), que transmite os dados diretamente do leitor de 

código de barras do caixa para o fabricante ou fornecedor, que podem repor as 

prateleiras de maneira contínua, vide Kinsey e Ashman (2000). Atualmente, tais 

transações não necessitam de um enlace dedicado, sendo realizadas via Internet com 

aplicações de comércio eletrônico entre empresas denominadas B2B (Business to 

Business). As etapas de comércio eletrônico descritas estão ilustradas na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Pedido de compra computadorizado: Evolução. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As economias proporcionadas pelo EDI, segundo Parente (2000) e mais 

recentemente pelos sistemas de compra via rede, podem ser de dois tipos: benefícios 
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mecânicos diretos (redução de erros, redução do tempo de resposta. etc) e benefícios 

estratégicos (aumento da capacidade dos sistemas de negócio), que pode ser 

interpretado por ganhos de competitividade por meio de aumento de poder de 

barganha em relação aos fornecedores. 

Em relação aos sistemas de identificação de produtos, Parente (2000) esclarece que 

no Brasil, o sistema utilizado oficialmente é o European Article Number – EAN 

(etiqueta de código de barras), que padroniza a montagem de códigos identificadores 

para produtos, locais e serviços. Nos mercados estadunidense e canadense, o código 

utilizado para a identificação das unidades de consumo é o Universal Product Code 

(UPC). 

No entanto, segundo a publicação de Angué (2005), há uma forte tendência que 

dentro de 10 anos o sistema EAN seja substituído pelo sistema de Código eletrônico 

de produto (EPC – Electronic Product Code). A grande diferença entre as duas 

tecnologias é que a primeira requer linha de visão, já a segunda se dá por meio de 

radiofreqüência. A publicação prevê que um sistema de gestão utilizando esta 

tecnologia esteja disponível por volta de 2010. 

2.4.2 – Sistemas de informações gerenciais no varejo 

Uma discussão sobre como a complexidade das cadeias varejistas podem ser 

apoiadas por um sistema de informação é apresentada no artigo de Loebbecke, 

Kronen e Jelassi (1996), no qual apresentam um estudo de caso sobre um sistema de 

informação implantado numa cadeia de lojas de departamentos, cujo objetivo foi 

melhorar os processos de compra e distribuição das lojas da cadeia. 

Neste artigo, os autores descrevem que a função de varejo tem mudado da tradicional 

de compra e venda, para um negócio maior com integração pra trás, tomando certas 

funções dos fabricantes, com a adoção do nome do varejista e não do fabricante nos 

produtos. Outro elemento importante do estudo de caso foi a necessidade do varejista 

em identificar as diferenças entre os produtos básicos e os produtos de moda. 

Num primeiro momento, anterior à implantação do SI, a empresa mantinha o 

objetivo estratégico de manter-se o mais próximo possível do cliente. Para isso, a 

empresa descentralizava as decisões de compra para artigos de moda, sendo então de 

responsabilidade de cada departamento. Como resultado, tal processo de 
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descentralização gerou: a) altos esforços de coordenação, b) diminuição do poder de 

barganha com os fornecedores e c) redução da sinergia em logística. 

Com a implantação do novo Sistema de Informação, a empresa reduziu o número de 

compradores, adotando compradores centrais responsáveis pela maior parte das 

atividades de compra, uma vez que está apoiada pelo SI. O sistema é integrado com o 

warehouse e com as funções de planejamento financeiro. Como benefícios, a 

implantação do SI permitiu melhor desempenho da empresa nos seguintes pontos: 

a) melhor gerenciamento do fluxo de produtos, que cresce continuamente; 

b) suporte à estratégia da empresa em diferenciar níveis de gerência dentro da 

empresa, como compradores regionais, centrais e gerentes de departamento; 

c) maior giro do estoque, devido à redução do inventário, menores reduções de 

preços dos produtos e uma diversidade mais completa de produtos nas lojas. 

Discutindo a produtividade da TI no segmento como um todo, Reardon, Hasty e Coe 

(1996) esperavam que a TI não só aumentasse a vantagem competitiva como também 

a eficiência do trabalho, o espaço de vendas e melhorasse o investimento em 

inventário. Em uma pesquisa com empresas de varejo, os autores concluíram 

aceitando as hipóteses de que a TI possui um efeito positivo nos resultados das 

instituições de varejo, e que os varejistas operam com retornos de escala constantes, 

ou seja, realizam um fluxo de bens economicamente eficiente. 

Oxborrow (2001) também cita a adoção crescente de tecnologias de informação e 

comunicação no varejo, tais como a partilha de projetos via CAD e o seguimento da 

cadeia de fornecimento baseado na Internet (comércio eletrônico B2B). A 

emergência gradual de tecnologias business-to-consumer (e-retailing) também tem 

tido particular sucesso em roupa interior e calçado, mas menos no vestuário, 

prevendo um aumento desta tendência. 

Para Borges (2001), os Sistemas de Informação mais desenvolvidos, somados ao 

maior poder de compra, permitiram que os mega-varejistas, incluindo as redes de 

lojas de departamentos, oferecessem maiores descontos nos preços, o que foi 

particularmente importante para essas grandes redes de lojas de departamentos. 

Em relação aos Sistemas de Informação utilizados em lojas de departamentos, dois 

são mais comuns : o ERP e o CRM. 
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O CRM, Customer Relationship Management é a ferramenta geralmente utilizada em 

termos de fidelização de clientes, e que segundo Schmid (2003) é um software de 

banco de dados integrado com informações de clientes que ajuda de três maneiras: 

1 – O uso do CRM torna os esforços de marketing mais eficientes, uma vez que 

a empresa consegue estar mais hábil para identificar seus clientes mais 

importantes e direcionar a eles as promoções junto dos produtos e serviços 

adequados no momento certo; 

2 – A Tecnologia da Informação encontra-se apta a administrar a enorme 

quantidade de dados necessários para que a empresa consiga relacionar-se com 

seus clientes de maneira personalizada; 

3 – O desenvolvimento de novos produtos pode ser facilitado, pois consegue-se 

conhecer quem é a pessoa que em geral compra determinado produto, e é 

possível conhecer seu perfil para melhorar o atendimento. 

Segundo Cheberle (2003), os componentes principais da arquitetura CRM são o 

CRM operacional, o colaborativo e o analítico. Destaca a visão de CRM como uma 

estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos 

clientes atuais e potenciais de uma empresa. Em termos tecnológicos, CRM envolve 

capturar os dados dos clientes interna e externamente ao longo de toda a empresa, 

consolidá- los em um banco de dados central, analisá- los, distribuir os resultados 

dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usá- los ao interagir com o 

cliente por meio de qualquer ponto de contato entre empresa e cliente. 

O CRM Operacional citado por Cheberle (2003) corresponde aos processos de 

negócios e tecnologias que podem ajudar a melhorar a eficiência e precisão das 

operações feitas com os clientes de frete, no dia-dia. Inclui a automação da força de 

vendas, automação de marketing e automação de serviços ao cliente. Contempla as 

aplicações de Tecnologia da Informação, integradas ou não, que trata de todos os 

aspectos operacionais da gestão do cliente, tais como os sistemas de front Office 

relativos à automação (de vendas, marketing e relacionamento), sistemas de back 

Office (ERP, SCM-supply chain management, sistemas legados), sistemas de mobile 

Office (sistemas móveis de vendas, atendimento em campo). 

O CRM colaborativo corresponde aos componentes e processos que permitem à 

empresa interagir, colaborar e trabalhar em conjunto com seus clientes. Inclui 
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tecnologia de reconhecimento de voz, lojas na Rede, e-mail, vídeo-conferência e 

interações frente a frente. 

Já o CRM Analítico engloba a parte do CRM que produz a análise do cliente e os 

seus padrões de comportamento para aprimorar as decisões de negócios. Inclui a 

arquitetura de data warehouse, sistemas de relatórios e análises. 

Finalmente, como principais fatores críticos de sucesso na implantação de um CRM, 

Cheberle (2003) aponta, entre outros: 

• Missões claras e definidas com apoio da Alta administração; 

• Integração entre os processos de negócio da empresa com a tecnologia 

empregada; 

• Detalhamento do projeto; 

• Competência do Gerente do Projeto e capacitação da equipe do projeto; 

• Treinamento e capacitação do usuário final; 

• Consultorias externas (pela experiência e know-how); 

• Tecnologia de ponta, em termos de hardware, software, redes de 

comunicação, etc. 

Os três componentes descritos se relacionam conforme a Figura 11 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Arquitetura CRM. 

Fonte: META Grroup (apud CHEBERLE, 2003). 
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O autor complementa argumentando que para a implementação do CRM é necessária 

a implantação de um database marketing, ou seja, um banco de dados que deve ser 

constantemente atualizado para que sistema forneça resultados satisfatórios. 

Outros 2 sistemas bastante utilizados são o Business Intelligence e o Data Mining. 

Para Ming-Syan, Jiawei e Yu (2006) Data mining é um processo de extração não 

trivial de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis 

(como regularidades e restrições) dos bancos de dados. Para estes autores, as técnicas 

utilizadas em Data Mining podem ser classificadas nos seguintes tipos: técnicas 

relacionadas ao tipo de banco de dados no qual se trabalha, técnicas relacionadas ao 

tipo de conhecimento a ser extraído e técnicas relacionadas ao próprio tipo de técnica 

a ser utilizada. 

Já o Business Intelligence, de acordo com Fortulan e Gonçalves Filho (2005), é um 

sistema que se utiliza de grande quant idade de dados que estão dispersos ou 

desorganizados na empresa e que não são utilizados em todo o seu potencial como 

fonte de informação. Um exemplo são os dados resultantes dos processos produtivos, 

que podem ser transformados em informações que auxiliam o gerente na tomada de 

decisões, de forma a garantir a competitividade da empresa. 

2.4.3 – Automação comercial no varejo 

A automação comercial acelerada que ocorreu nos anos 90 no Brasil só se tornou 

possível com o uso de recursos de eletrônica, e posteriormente do computador e 

outros recursos de informática, melhorando os processos que envolvem desde a 

frente de loja até a retaguarda. 

A idéia de ajustar meios de pagamento e conhecer os hábitos de compra dos clientes 

não é nova. Henderson e Venkatraman (1993) descrevem que, já em 1985, o banco 

Citibank tentou implementar um serviço de informações nos pontos de vendas. 

No entanto, Kinsey a Ashman (2000) argumentam que as inovações mais 

significantes nessa área foram desenvolvidas na década de 70 (provavelmente nos 

EUA e Europa), mas sua adoção tardou devido a vários fatores dentre os quais 

aumento do custo da energia, altos volumes de investimento, redução na demanda e 

resistência dos funcionários e dos clientes às novas tecnologias. 

Segundo o Melo e Moller Jr. (1997), sistemas de automação comercial designam 

genericamente o conjunto de soluções que processam e gerenciam as operações de 
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venda do comércio, por meio de hardware e software combinados. Esses sistemas 

são sucessores da caixa registradora eletrônica e são formados pelos terminais ponto-

de-venda (PDV) em conjunto com dispositivos tais como leitores de códigos de 

barras, canetas ópticas, teclado do operador, monitor de vídeo, impressora de cupom 

fiscal e impressora de cheques. Todo o conjunto de PDV´s são conectados a um 

microcomputador ou uma rede de microcomputadores que concentram a função de 

controle da empresa, como caixa, consulta a lista de preços, controle de estoques, 

faturamento, compras e cumprimento da legislação fiscal. 

A Tabela 7 e a Tabela 8 apresentadas contém não somente as tecnologias, como 

também processos automatizados nas empresas de varejo para um controle completo 

das operações tanto de frente de caixa quanto de retaguarda, vide Pires (2001): 

Tabela 7: Processos de frente de caixa . 

Frente de Caixa 

Vendas Serviços Informação 

Registro de Vendas ao consumidor; Concessão de crédito; Preços e condições de pagamento; 

Emissão de cupom fiscal (ECF); Entrega domiciliar; Tíquete discriminado; 

Preenchimento e Liberação de 

cheques; 

Televendas; Promoções; 

Pesagem de produtos; Listas de casamento; Tira-teimas; 

Recebimento por cartão de crédito 

ou débito; 

Projetos de decoração. Diretórios. 

Trocas e devoluções;   

Promoções e descontos;   

Cuponagem.   

Fonte: Pires (2001). 

Tabela 8: Processos de retaguarda. 

Retaguarda 

Suplemento Controle Marketing 

Pedido de compra e reposição 

automática; 

Controle de estoques; Gestão de categorias de produtos; 

Recepção de mercadorias; Controle de caixa geral; Resultados de campanhas; 

Distribuição para as lojas Contabilidade; Perfil de clientela e mala direta; 

Armazenamento e movimentação; Inventário; Promoções. 

Roteirizador de entrega. Registros fiscais;  

 Contas a pagar e receber.  

Fonte: Pires (2001). 
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Para AUTOMASOFT (2005) os principais benefícios da automação são os que se 

seguem: 

• Produtividade 

ü Mais vendas; 

ü Menos custos (possivelmente pela redução de quadro de funcioná rios, 

no transporte de informações, etc.) 

ü Mais agilidade em relação às mudanças do ambiente. 

• Qualidade 

ü Melhor atendimento ao cliente (mais informações sobre o produto); 

ü Melhores serviços (reposição mais rápida, sem falta de produtos na 

prateleira); 

ü Menos erros humanos. 

• Gestão mais efetiva 

ü Melhor controle de fluxo de caixa; 

ü Melhor condição de negociar com fornecedores e clientes; 

ü Melhor imagem junto ao mercado e ao cliente; 

ü Maior capacidade competitiva. 

Outros dois elementos devem ser considerados: o ECF (emissor de cupom fiscal) que 

no Brasil se tornou obrigatório para todos os estabelecimentos com faturamento 

anual superior a R$ 120.000,00 a partir da Lei Federal 9532, de 10/12/1997, e o TEF 

(transferência eletrônica de fundos para pagamento via cartão de débito ou de 

crédito) que deve ser integrado ao emissor de cupom fiscal. Todas as empresas 

tiveram até a data de 31/12/2002 para a adequação dos estabelecimentos à lei. 

Segundo Kinsey a Ashman (2000), são necessárias Tecnologias de Informação e 

Comunicação que melhorem as relações através da cadeia produtiva, de maneira a 

criar oportunidades aos fornecedores, distribuidores e consumidores. Estas incluem 

tecnologia de “body scanning” sofisticada (como a utilizada no estudo Size UK e 

outros que se realizam pela Europa), cartões SMART para registrar medidas 

individuais, modelos virtuais para ajudar os consumidores a imaginarem-se com uma 

roupa específica, lojas virtuais com “merchandising” visual, onde se pode fazer 

desde o planejamento até às compras na Interne t. 
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Uma tecnologia que desponta no setor é a identificação do produto por rádio 

freqüência (RFID – Radio Frequency Identification). Esta tecnologia é proveniente 

dos novos sistemas de chip, tal como utilizado em smart cards, mas neste caso uma 

minúscula antena é utilizada, sendo o chip capaz de processar e armazenar os dados 

sobre o produto. 

Lara, Scherer e Didonet (2004) descrevem que o sistema de RFID completo é capaz 

de permitir o controle instantâneo do estoque na central de distribuição, na própria 

empresa ou nas gôndolas dos supermercados, agilizando a operação de reposição de 

itens, reduzir custos, bem como reduzir  as diferenças físicas e contábeis. 

A tecnologia RFID é conhecida neste setor também como etiquetas antifurto, por 

substituírem as “bolachas” de plástico rígido. Esta tecnologia inclui na etiqueta o 

código de barras, tamanho da peça, preço, logotipo e informações do fabricante e do 

lojista. Permite o controle automático do estoque e reposição das peças mais 

vendidas, reduz os custos operacionais do varejo com montagem e retirada do 

dispositivo, uma vez que a nova etiqueta é inserida na peça ainda na linha de 

produção, vide Megasul Informática (2005). 

A questão é que, não basta ter apenas a estrutura de captação das informações, mas 

também saber utilizá- las de maneira a obter maior competitividade. Kodja (1999, 

apud PARENTE 2000) afirma que é preciso selecionar, modelar e integrar as 

informações, fazendo disso um diferencial em relação à concorrência. Esclarece que 

no Brasil o aproveitamento dessas informações ainda é bastante baixo e sugere que é 

possível extrair desses dados as seguintes informações: 

• Evolução de vendas das categorias nas lojas e possíveis correlações entre elas; 

• Os diferentes comportamentos de giro de produtos em cada dia da semana; 

• Interações entre produtos nas compras ao consumidor 

• Efeitos de reduções de preços e promoções nos volumes de vendas; 

• Perfil de consumidores da loja e seus hábitos e atitudes de compra. 

 

Para Schmid (2003), o cartão próprio utilizado pelas grandes redes de lojas facilita o 

oferecimento de outros serviços tais como parcelamento, pagamento dentro de um 

prazo determinado, descontos em redes de hotéis e acerto de dívidas em caso de 

desemprego por meio de um seguro embutido no cartão e serviços financeiros. 
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A empresa Lojas Riachuelo, conforme apresenta Cotias (2003), vai constituir uma 

operação financeira independente de sua atividade mercantil. No entanto, a vantagem 

competitiva desta empresa está nos 8 milhões de cartões private label (próprios) 

distribuídos a consumidores cativos. Do faturamento anual de R$ 1,1bilhão à época, 

75% eram obtidos à venda a prazo por meio do cartão próprio. Para oferecer o novo 

serviço, a empresa montou uma infra-estrutura tecnológica de atendimento (call 

center), cobrança e de avaliação de risco de crédito. 

2.5 – Fatores de suporte à TI nas empresas  

Segundo o texto apresentado por Santos e Laurindo (2004), fatores estruturais da 

organização são fundamentais no suporte à TI para que esta ofereça retornos, e as 

relações entre investimento em TI e produtividade são complexas. 

Na mesma linha, o artigo de Dorgan e Dowdy (2004) afirma que os investimentos 

em TI podem desempenhar um papel crítico no amento da produtividade dos 

negócios, mas possuem pequeno impacto a menos que sejam acompanhados por 

mudanças nas práticas gerenciais, que podem por si próprias estimular a 

produtividade. Neste artigo, as empresas foram classiicadas em quão bem utilizavam 

três práticas importantes de gestão: produção enxuta, gestão de performance 

(objetivos claros e recompensas aos funcionários que os atingissem), e gestão de 

talentos. O estudo realizado em 100 empresas européias chegou ao resultado 

apresentado na Figura 12 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Relação entre práticas de gestão e aplicação da TI. 
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Fonte: Dorgan e Dowdy (2004) 

O relatório conclui que as empresas que possuem estas práticas de gestão obtêm 

melhores resultados com ou sem a TI; mas as que combinam estas práticas com a 

aplicação da TI obtiveram os melhores resultados dentre todas. 

Santos e Laurindo (2004) identificam caminhos alternativos para avaliar os 

benefícios potenciais da TI para as empresas, que variam de acordo com a situação 

estrutural da organização e com o alinhamento entre a TI com a conjuntura global de 

gestão. A avaliação do suporte oferecido à TI para aumento da produtividade deve 

contemplar os aspectos apresentados nos itens a seguir: 

2.5.1 – Verificação dos processos gerenciais 

Como já descrito no item 2.1.2, a gestão de processos passou a ser um método 

predominante na gestão das empresas por ser mais sistemática e ressaltar o fluxo de 

trabalho, mostrando com clareza possíveis sorvedouros de receita. 

2.5.2 – Intensidade de informação e de inovação tecnológica nos processos e 

produtos 

Baseando-se na matriz de intensidade de informação de Porter e Millar (1985) 

apresentada na Figura 13, as características do processo e do produto em relação à 

necessidade de informação influenciam o potencial da TI em beneficiar a 

organização. Note que para estes autores, não seria possível uma situação na qual 

houvesse muita informação no produto com baixa informação no processo. Uma 

empresa bem classificada em um dos quadrantes dessa matriz possui maiores 

indicações de quão necessários são os investimentos a serem realizados em TI.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Intensidade de informação em processo e produto. 

Fonte: Porter e Millar (1997) 
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O artigo original de Porter e Millar (1997) não apresenta exemplos no quadrante de 

alta informação no produto e baixa informação no processo, provavelmente por não 

ter encontrado exemplos em que esta situação fosse possível. 

2.5.3 – Capacitação profissional  

No que tange a TI e os profissionais nas empresas, a TI possibilitou Workgroups, 

shareware e viabilizou a transformação da concepção de grupos, a estrutura ad hoc e 

o compartilhamento de recursos de informação, alterando a maneira pela qual 

pessoas e órgãos se relacionam, vide Caldas (1999). De maneira geral, o trabalho 

tende a ser sempre menos manual e mais intensivo em informação e em 

conhecimento, levando à necessidade de novos padrões de trabalho nas empresas. 

Além disso, embora a TI tenha muitas vezes tido como efeito a drástica redução de 

empregos, permitiu a criação de outros que demandam maior grau de capacitação, 

conforme discute Laver (1989). Cohen (2003) complementa argumentando que 

mesmo o papel dos líderes mudou, para os quais a eficiência passou a ser a criação 

de condições para que seus profissionais sejam eficazes, sendo capazes de arranjar 

recursos, informações e conexões certas para realizar os seus trabalhos. O 

desenvolvimento da TI exige que os profissionais sejam mais selecionadores, 

questionadores e comparadores. 

Também Stair (1998) fala sobre SIG de recursos humanos, comentando que a 

capacitação depende do posto que o funcionário ocupa na empresa, de maneira que 

alguns cargos como a programação, o conserto de equipamentos e a preparação de 

impostos requerem treinamento muito específico. Já outros podem exigir um 

treinamento geral relativo à cultura organizacional, orientações sobre vestuário e 

expectativas da organização. O resultado de avaliações de capacitação dos 

empregados é colocada na forma de relatórios de inventário de habilidades (ou de 

treinamento), que são utilizados como histórico do funcionário na empresa, ou como 

pré-avaliação em casos de realocação do funcionário dentro da empresa. 
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2.5.4 – Especificidades de áreas das empresas 

Para realização de um investimento em TI, é necessário encontrar os fatores críticos 

para a aplicação da tecnologia para que os investimentos sejam orientados 

adequadamente. 

Uma maneira de orientar os investimentos apresenta-se na Figura 14, diferenciando 

os domínios estáveis e os de alta variância da organização, sendo que os sistemas de 

priorização de eficiência devem ser aplicados nos domínios mais maduros e com 

pouca variabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Dinâmica do portifólio de aplicações de TI. 

Fonte: Prahalad e Krishnan (2002). 

 

Slack (1996) apresenta uma outra abordagem igualmente importante, a distinção 

entre fatores qualificadores e ganhadores de pedidos, conforme descrito no item 

2.1.2. Dessa maneira a produtividade da organização dependerá da decisão adequada 

de quais áreas receberão prioritariamente maiores investimentos. 

2.5.5 – Flexibilidade – adequada para o atendimento do mercado 

Para Hamel e Välikangas (2003), a flexibilidade, entendida por estes como a 

habilidade para reinventar dinamicamente os modelos de negócios e as estratégias 

conforme as circunstâncias mudam, é uma característica sine-qua-non para atender a 

um mercado exigente, global e altamente mutável. 
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Em pesquisa realizada por Weill, Subramani e Broadbent  (2002) em empresas norte-

americanas de grande sucesso, mostrou-se que embora os componentes de infra-

estrutura sejam comumente disponíveis, os processos de gestão necessários para 

implementá-lo flexivelmente não o são. Cerca de 55% do orçamento destinado à TI 

aplica-se tanto na fusão entre tecnologia e processos e quanto no treinamento de 

pessoas que compõem infra-estrutura. Além disso, tais investimentos envolvem uma 

escolha entre níveis de retorno presente e futuro, especialmente numa infra-estrutura 

flexível o suficiente para ser reusada em muitos negócios de maneira a reduzir o time 

to market. 

2.5.6 – Erros de medição (ou uso de indicadores inadequados) 

Como visto, produtividade tem dentre outros aspectos o tempo, os investimentos 

financeiros e energia. Esta amplitude do conceito de produtividade produziu 

distorções na medida de produtividade em relação à TI, pois com a entrada da TI 

alguns dos padrões de medida deveriam também mudar. Willcocks e Lester (1996), 

em seu artigo, argumenta que alguns problemas de medição podem ser evitados por 

meio do desenvolvimento de práticas de gestão e avaliação de desempenho em nível 

gerencial, ou seja, melhoria nas práticas de medição. 

Remenyi (2003) apresenta quatro pontos que contribuem para as dificuldades 

encontradas na medição e no gerenciamento dos benefícios oferecidos pelos 

investimentos em TI: discernimento entre benefícios tangíveis e intangíveis (há 

aspectos da TI que são de difícil mensuração, mas que podem impactam no sucesso 

da organização); evolução do benefício (perspectivas futuras); escopo dos sistemas 

de informação (integração da TI aos processos organizacionais); identificação das 

melhorias de performance e benefícios (queda de produtividade no período de 

implantação do projeto de TI). 
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2.6 – Cadeia produtiva do vestuário 

Esse item apresenta uma síntese da cadeia  produtiva da indústria têxtil, estudo 

importante para o entendimento da etapa de varejo pois, como apresentado por Cruz-

Moreira (2003), a cadeia produtiva pode indiretamente influenciar de maneira 

significa as tendências no varejo. 

 

2.6.1 – Descrição da cadeia produtiva têxtil 

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1997), a cadeia produtiva de roupas 

envolve desde a matéria prima (algodão ou fibras sintéticas) até os consumidores 

finais, passando pelas etapas de fiação, tecelagem e confecção. Os elos dessa cadeia 

envolvem basicamente: 

• Indústria Química e Agropecuária: produção da matéria-prima que compõe o 

fio, com a produção de fibra sintética e algodão respectivamente; 

• Fiação: produção do fio a partir da matéria prima, sintética ou natural; 

• Tecelagem: produção dos tecidos a partir dos fios e através de teares; 

• Confecção: produção da roupa propriamente dita. Etapa intensiva em mão-

de-obra e com automação, embora ainda pequena e fragmentada, crescente. 

• Comércio: canal de distribuição, que leva o produto da fábrica aos 

consumidores. 

A Figura 15 a seguir detalha a cadeia em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Tecnologias envolvidas em cada etapa de produção na indústria têxtil . 

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1997). 
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O estágio em estudo tem como etapa anterior a indústria de confecções e como etapa 

posterior, o próprio consumidor final. A Figura 16 a seguir apresenta o estágio em 

estudo, indicando os sub-capítulos que o descrevem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Etapa em estudo: O varejo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De maneira geral, Cruz-Moreira (2003) argumenta que à jusante na cadeia produtiva 

estão os comércios de atacado e varejo, que em geral influenciam fortemente toda a 

cadeia de produção. No entanto, outras etapas, tais como a de produção química, 

podem também de maneira indireta, influenciar fortemente a cadeia. 

Segundo o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2005), a comercialização no 

mercado interno brasileiro é feita principalmente através dos canais descritos na 

Figura 17 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Principais canais de distribuição de roupas. 

Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2005). 
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2.6.2 – A produção têxtil no Brasil 

A cadeia têxtil no Brasil vem se configurando por um movimento em direção 

contrária aos grandes centros industriais. Em busca de incentivos fiscais, leis menos 

rigorosas e mão de obra mais barata (uma vez que a confecção ainda é intensiva 

nesse recurso), as grandes empresas produtoras de tecidos e roupas têm se deslocado 

para regiões como Nordeste e sul de Minas Gerais, conforme apresenta Massuda 

(2002). A Figura 18 a seguir apresenta a relação entre produtores e atacadistas no 

segmento de vestuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Vetores de inovação em produto e em processo. 

Fonte: Carvalho e Serra (2004). 

Vê-se na Figura 18 que as grandes empresas produtoras focam em produtos mais 

padronizados e têm como principal canal de seus produtos o atacado e as grandes 

lojas de varejo. Já as empresas de vanguarda, com altos investimentos em design, 

miram-se mas pequenas coleções diferenciadas e têm como principal canal as lojas 

de grife. 

Em termos de estratégia da indústria têxtil, duas tendências são destacadas por 

Carvalho e Serra (2004), a saber: 

• Modernização das plantas e focalização nas etapas de processo de maiores 
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porte, intensivas em capital, que dão ênfase ao processo e ao volume de 

produção, fornecendo produtos padronizados. 

• Diferenciação e segmentação de mercado, com ênfase na inovação de produto 

e formação da marca. Mais comum em empresas de vanguarda, dão ênfase ao 

produto, são orientadas ao consumidor, possuem pequena escala e trabalham 

a questão mercadológica, enfatizando a marca, a concepção do produto, a 

qualidade e a comercialização. 

Carvalho e Serra (2004) também enumeram as diferenças entre as etapas de 

confecção e de varejo de têxteis em vários aspectos, conforme apresenta a Tabela 9 a 

seguir: 
Tabela 9: Diferenças entre etapa de confecção e etapa de varejo. 

Confecção Varejo 
Menor influência na cadeia; Maior influência na cadeia; 
Baixa difusão de programas e técnicas de 
gestão da qualidade e produtividade 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, CNI, SEBRAE, 
1996); 

Maior busca de programas de gestão da 
qualidade (produtos e serviços) e 
produtividade; 

Menor escolaridade dos funcionários; Maior escolaridade dos funcionários; 
Pequena penetração da TI 
(flexibilidade/eficiência); 

Maior inserção da TI (serviços e 
produtos). 

 

Para Massuda (2002) adoção de sistemas de comunicação entre empresas da cadeia 

permite agilizar a troca de informações entre todos os elos da cadeia produtiva  e está 

presente principalmente nas empresas que trabalham com estratégia orientada à 

inovação do produto. Os conceitos fundamentais são a rede, a parceria e a ausência 

de papel, todos pouco difundidos nesta cadeia no Brasil (embora as novas plantas das 

grandes empresas têm se instalado fora do estado de São Paulo, como a transferência 

para Santa Catarina das plantas da Artex do interior do estado, a Coteminas para 

Nordeste conforme descreve e o projeto do grupo Vicunha de transferir para o 

Nordeste as plantas de fiação e tecelagem), dado que sua utilização já vem de longa 

data em países como a Itália, onde os principais benefícios foram a rapidez que a 

informação flui pela cadeia, melhorando a percepção das tendências de mercado e 

das mudanças na demanda, e a aceitação de uma nova coleção, diminuindo os riscos 

de obsolescência dos estoques. 
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2.6.3 – Dados secundários gerais sobre o segmento de varejo 

Observando o segmento de lojas de departamentos de vestuário e moda, percebe-se a 

partir da década de 90 movimentos de concentração e aumento de porte (e 

conseqüente poder de mercado) das empresas desse segmento, ao mesmo tempo em 

que se acirrou a “concorrência de substitutos” ou “intertipo” (PARENTE, 2000, p. 

67). 

Isso ocorreu pelo fato das grandes redes de vestuário (primordialmente C&A,  

Riachuelo e Renner) estarem conseguindo ocupar espaço do varejo informal e 

aumentar as vendas para os clientes de renda mais baixa com uma estrutura de 

crédito facilitado, vide Grandes Magazines (2001), uma capacidade que os pequenos 

comerciantes não têm, aumentando suas fatias de mercado nas faixas C e D e 

fixando-se como “lojas populares” do mercado de vestuário, conforme Felippe 

(2006). 

Como conseqüência, para a Federação das Indústrias de São Paulo (2000), a área de 

varejo de moda caminha para maior consolidação nacional, citando C&A, Renner e 

Riachuelo como detentoras de 3% da venda total (chega a sugerir que em dez anos a 

empresa líder possuiria 10% do mercado).  

No entanto, o segmento reduziu pela metade sua participação no faturamento global 

das atividades varejistas entre 1990 (15,8%) e 2000 (8,3%) segundo Comentários 

gerais (2006), enquanto crescem as vendas dos hipermercados, sugerindo o 

acirramento da concorrência de substitutos.  

Atualmente, praticamente todas as grandes redes de varejo estão oferecendo serviços 

financeiros para explorar um público cobiçado pelos grandes bancos e que “já está 

dentro de casa”, os de baixa renda. 
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3 – Metodologia de Pesquisa 

3.1 – Escolha do método 

A pesquisa está orientada para a perspectiva do impacto da TI na competitividade da 

empresa e de seus processos de negócio, sob o aspecto qualitativo. 

Vale retomar que o objetivo principal do trabalho é avaliar a importância da TI no 

segmento de lojas de departamentos voltadas para o vestuário e moda, além de 

identificar um conjunto de práticas de gestão da TI que seja utilizado em empresas 

desse segmento, tanto em termos de eficiência quanto de eficácia. 

Nesse sentido, a pesquisa procura responder como e por que  a TI tem contribuído 

para a competitividade das empresas do segmento de lojas de departamentos de 

vestuário e moda. 

De acordo com a questão de pesquisa apresentada, a metodologia mais adequada 

para esta finalidade é o estudo de caso, que para Yin (1994) caracteriza-se por uma 

pesquisa de natureza empírica que investiga um fenômeno atual na situação onde ele 

ocorre, especialmente nos casos onde as relações entre o fenômeno e seu ambiente 

não são claros. 

Para Yin (1994), a escolha do método de pesquisa depende primordialmente da 

forma na qual a questão de pesquisa está inserida, do controle que o pesquisador tem 

sobre os eventos que estuda e do período que se tem interesse no estudo, 

contemporâneo ou passado, conforme mostra a Tabela 10 a seguir: 

 

Tabela 10: Aspectos considerados na escolha do método de pesquisa.  

Estratégia Forma da questão 

de pesquisa  

Controle sobre os 

eventos em estudo 

Evento 

contemporâneo 

Experimento Como, por quê Sim Sim 

Pesquisa de campo Quem, onde, o que, 

quanto, quantos 
Não Sim 

Análise de arquivos Quem, onde, o que, 

quanto, quantos 
Não Sim / Não 

Histórico Como, por quê Não Não 

Estudo de caso Como, por quê Não Sim 

Fonte: (YIN, 1994, p. 6). 
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Nesse sentido, o estudo de caso foi a metodologia escolhida porque procurou-se 

estudar o fenômeno da Tecnologia da Informação em lojas de departamentos de 

vestuário e moda em profundidade, uma vez que a maioria dos trabalhos realizados 

sobre esta tecnologia aplicada no varejo não se ajusta às empresas ligadas à moda. 

Trata-se de um evento contemporâneo em que não há controle sobre os eventos em 

estudo, ou seja, não é possível reproduzi- los em laboratório. O trabalho visa explorar 

e esclarecer elementos não diretamente quantificáveis tais como alinhamento 

estratégico e propensão a investir em TI no segmento de lojas de departamentos de 

vestuário e moda. 

O estudo de caso foi precedido de levantamento teórico por meio de livros e 

periódicos da área, envolvendo os assuntos de competitividade, Tecnologia da 

Informação, desenho e gestão de processos, classificação e caracterização do varejo e 

particularmente de lojas de departamentos e cadeia de valor do vestuário. 

A partir do levantamento teórico, as proposições foram sugeridas de maneira a 

constituir uma contribuição teórica sobre a influência da TI em lojas de 

departamentos. Tal contribuição teórica constitui-se da verificação do ajustamento 

entre a prática e a teoria apresentada, do esclarecimento de alguns conceitos e do 

desenvolvimento de relações entre os conceitos apresentados. 

Por meio do estudo de caso, os modelos vistos na teoria foram aplicados e verificou-

se a validade, aplicabilidade e abrangência destes, com a finalidade de inferir  

contribuições teóricas a partir das investigações realizadas. 

O esquema da Figura 19 representa a metodologia de pesquisa utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Etapas da metodologia de pesquisa utilizada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2 – Proposições 

As proposições teóricas apresentadas a seguir  repousam no levantamento teórico 

realizado e conduzem a uma metodologia predominantemente qua litativa, que 

envolve o estudo de caso e o levantamento de dados secundários. A validação das 

proposições permite entender melhor a aplicabilidade da TI no segmento em estudo e 

pensar as generalizações que podem ser realizadas. 

A proposição 1 enfoca o aspecto de eficácia da TI em relação à estratégia das 

empresas do segmento de lojas de departamentos da linha mole – vestuário e moda. 

A proposição 2 busca apresentar o aspecto de eficiência da TI no segmento estudado, 

apresentando argumentos que contribuam com o entendimento sobre a produtividade 

da TI nas empresas deste segmento. 

3.2.1 – Proposição 1 

Em concordância com a teoria de Porter (1986), as empresas devem posicionar-se em 

liderança em custo, enfoque com liderança em custo, diferenciação ou enfoque com 

diferenciação, sendo que nos dois últimos a empresa visa um “premium price”, que 

corresponde a um valor adicional pago pelo cliente por um produto diferenciado no 

mercado. 

Conforme Parente (2000), os clientes-alvo das empresas do segmento de empresas de 

lojas de departamento de vestuário e moda pertencem às classes B, C e D não só na 

atualidade mas desde a década de 90, período no  qual a estrutura deste segmento 

passou por grandes transformações tais como entrada de concorrentes e produtos 

estrangeiros. Não se incluem os clientes da classe E, que possivelmente são mais 

sensíveis a preço e procuram produtos de menor qualidade, nem os da classe A, que 

buscam produtos de lojas mais focadas, tais como Ellus e M Officer. 

Possuem também serviços diferenciados de atendimento a esses clientes C e D, 

alcançando B, que incluem bom atendimento, serviços de crédito, lojas modernas e 

confortáveis, valorização da marca e principalmente acompanhamento da moda, com 

as últimas tendências de uso mundial, conforme Cruz-Moreira (2003).  

Nesse sentido, como oferecem bons produtos a um preço menor que o da boutique 

mas que possivelmente retorne lucro superior ao preço de mercado (premium price) 

pelos serviços oferecidos, e a um segmento estreito entre as classes B2, C e D, adota-
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se neste trabalho a proposição de que estas lojas possuem, em sua maioria, estratégia 

de enfoque em diferenciação. 

Em relação à TI, a conjuntura que se apresentava da década de 90, com a redução no 

número total de empresas do setor, aumento do porte dessas companhias com 

conseqüente aumento de capacidade de investimento, entrada de empresas e produtos 

estrangeiros, etc. levou essas empresas a aumentarem o seu nível tecnológico, mas 

com ênfase na redução de custos. 

Esse cenário coincide com a ênfase em eficiência e redução de custos apresentada 

pela maioria dos autores que escreveram sobre o assunto tais como Keh (1998), 

Reardon, Hasty e Coe (1996) e Kinsey e Ashman (2000) e é predominante na década 

de 90. 

Dessa maneira, possivelmente a ênfase na utilização de Sistemas de Informação para 

redução de custos era muito maior na década de 90 devido justamente à conjuntura 

que se apresentava, embora a estratégia dessas empresas fosse de diferenciação. 

Como aponta Porter (1986), a estratégia de diferenciação não implica que a empresa 

deve ter custos elevados, mas sim que esta recebe um valor adicional por seus  

produtos, proveniente do reconhecimento de alguns clientes por alguma 

diferenciação de seus produtos. 

No entanto, alguns autores como Silva (2000) apontam, mesmo na década de 90, um 

deslocamento das vantagens em eficiência que a TI pode oferecer (como da 

automação e dos ERP´s) para vantagens de eficácia. Isso é corroborado por Cheberle 

(2003) com o uso do CRM para maior conhecimento dos clientes por parte das 

empresas e conseqüente orientação dos produtos das prateleiras e das promoções 

para clientes alvo, alinhando a venda de produtos com a estratégia da empresa. 

Também Farrel (2003) argumenta que a TI, desde que alinhada com alguma 

competência essencial da empresa, pode proporcionar competitividade para 

segmentos como o varejo. 

Nesse sentido, assume-se neste trabalho que : se a empresa possui competência para 

diferenciar seu produto ou serviço; se a TI pode oferecer competitividade desde que 

alinhada com uma competência essencial da empresa; se as empresas do segmento 

em estudo estão mais orientadas recentemente em ferramentas de TI voltadas não 

para redução de custo, como ocorreu na década de 90, mas sim para aumentar a 
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competitividade por causa da concorrência acirrada intra-tipo, e para aumentar 

também a diferenciação para vencer a concorrência inter-tipo (oriunda 

principalmente dos hipermercados); então coloca-se como primeira proposição o 

seguinte: 

 

No setor brasileiro de lojas de departamentos de vestuário e moda, observa-se que 

a TI é capaz de promover benefícios em termos de competitividade quando esta 

apóia estratégias de enfoque em diferenciação. 

 

3.2.2 – Proposição 2 

De acordo com o exposto no item 2.5 da fundamentação teórica, pôde-se verificar a 

importância para as empresas em concentrar esforços em fatores de suporte à TI para 

o aumento de produtividade, fatores sem os quais a implantação de Sistemas de 

Informação pode ser comprometida. 

Nesse sentido, entende-se que, embora existam outros fatores, todos os seis fatores 

de suporte à TI elencados a seguir são importantes para a eficiência da empresa: 

1 – Adequação dos processos de negócios, conforme Gonçalves (2000) e Davenport 

(1994); 

2 – Capacitação profissional adequada e gestão do conhecimento, conforme Caldas 

(1999) e Stair (1998); 

3 – Verificação da intensidade de informação e do grau de inovação nos produtos e 

processos, conforme Porter e Millar (1985); 

4 – Observação das especificidades de cada área da organização, vide Prahalad e 

Krishnan (2002) e Slack (1996); 

5 – Flexibilização na estrutura de TI da empresa, de modo a atender rapidamente ao 

mercado, conforme Hamel e Välikangas (2003) e Weill, Subramani e Broadbent  

(2002); 

6 – Indicadores adequados, de forma a evitar erros de medição, conforme Willcocks 

e Lester (1996), Remenyi (2003) e Brinjolfsson (1994). 

O diagrama de radar representado na Figura 20 apresenta os fatores de suporte 

elencados. Neste diagrama, é possível quantificar cada um dos fatores com notas de 1 

a 5. Este tipo de diagrama apresenta de maneira clara deficiências de implementação 
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ou gestão, de maneira que seu uso seria interessante no gerenciamento de uma 

empresa ou no projeto de implantação de sistemas de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diagrama de Radar: Fatores de suporte à TI no aumento da produtividade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Portanto, apresenta-se como segunda proposição: 

Dentre os “fatores de suporte à TI” existentes numa organização do setor de 

varejo, os que mais a apóiam no aumento da produtividade, sem os quais não é 

recomendado que a TI seja implantada, são processos de gestão, capacitação 

profissional, intensidade de informação/inovação tecnológica, análise 

especificidades das áreas das empresas, flexibilidade ao mercado e uso de 

indicadores adequados. 
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3.3 – Protocolo de Pesquisa 

Este sub-capítulo traz os critérios para escolha da empresa do segmento de lojas de 

departamentos de vestuário e moda analisada no estudo de caso. Os critérios estão 

apresentados no item 3.3.1. Já o roteiro aplicado na entrevista está apresentado no 

item 3.3.2  

 

3.3.1 – Critérios para escolher as empresas a serem estudadas 

Este item traz um levantamento das lojas existentes atualmente e o perfil de empresa 

sugerido para visita e entrevista. 

 

3.3.1.1 – Lojas de Departamentos de linha mole identificadas 

Para a escolha da empresa onde se realizaria o estudo de caso, buscou-se um breve 

levantamento de informações sobre as empresas existentes no mercado e que se 

enquadram no perfil estudado. A busca deu-se por meio das páginas institucionais na 

Internet e outras fontes de dados secundários, chegando-se às empresas descritas a 

seguir. 

Leader Magazine 

A Leader Magazine possui 28 lojas espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. Oferece produtos da moda feminina, masculina, infantil, calçados, 

brinquedos, lingerie, complementos, cama, mesa e banho e utilidades domésticas, 

contanto com 1 milhão e 800 mil portadores do cartão próprio, o que representa 70% 

de suas vendas, segundo New York City Center (2006). 

Investiu R$ 150 mil em CRM (Customer Relationship Management), em um projeto 

que entrou em operação em 2003, implantado com a pela Relacional Consultoria – 

empresa de Tecnologia da Informação carioca, que também desenvolveu um sistema 

de levantamento de dados e emissão de cartão de crédito, com o objetivo de mapear 

quais as preferências e condições dos usuários para incrementar a oferta de serviços e 

produtos do cartão, vide Zaidan (2005). A modernização da rede de departamentos 

ocorreu no final dos anos 80 e início dos  anos 90, repassando aos  clientes as 

vantagens obtidas com os fornecedores, operando com grandes  volumes, giro 
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rápido, custos operacionais baixos, auto-serviço, margem  reduzida de lucros e 

preços baixos, conforme Leader Magazine (2006). 

Lojas C&A 

O artigo Grandes Magazines (2001) aponta a C&A como a maior empresa de seu 

segmento no ramo de vestuário no Brasil, atinge faturamento de R$ 1,7 bilhões, 10 

milhões de cartões com marca própria. E possui 80 lojas em todo o país. 

Entre os investimentos de TI da C&A, estão a implantação pioneira do sistema SAP 

R/3, sendo a C&A a primeira rede de varejo a implantar este sistema do Brasil, em 

maio de 1998, vide C&A (1998). 

Em novembro de 2000, a loja abriu seu portal de vendas na Internet. No entanto, o 

site encerrou a atividade de venda pela internet em 2004, sendo que o foco do site 

passou a ser a apresentação de um catálogo eletrônico (sistema via web, mas sem 

transação) cujo objetivo é o relacionamento com os clientes e com pessoas que 

gostam de moda. O site da loja transformou-se numa revista virtual, com tendências 

em moda, maquiagem e dicas dos lugares para se freqüentar, conforme Monteiro 

(2006). 

Conforme Figurino (2005), a C&A iniciou a implantação em setembro/2004 de 

etiquetas RFID (radio frequency identification), que identificam o produto por meio 

de rádio freqüência. Este sistema, além de oferecer enorme quantidade de 

informações sobre os hábitos de compra e tendências de consumo dos clientes, 

melhorou o planejamento de alocação dentro da loja. 

A empresa caminha para o amadurecimento de sistemas como o CRM e BI, que 

possuem, além dos cartões próprios da empresa, o sistema de RFID como fonte de 

informações sobre os clientes, entre outros. 

Lojas Renner; 

A Lojas Renner, a partir de 1992, tornou-se uma loja de departamentos especializada 

em vestuário. Concentrou 65% das vendas em vestuário e completou a linha de 

produtos com perfumaria, calçados, decoração e presentes, vide Almeida (1999). 

Pretendia chegar ao estado do Rio em 2001, mas por conta da falência da Mesbla, 

metade das 12 lojas abertas em 1999 foi neste estado. 

A Renner foi comprada pela empresa norte-americana J. C. Penney em 1998, 

conforme Grandes Magazines (2001). No entanto, teve suas ações pulverizadas no 
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final de 2005, em sua grande maioria por empresas estrangeiras. A J. C. Penney 

vendeu todas as suas ações das Lojas Renner. 

De acordo com Moura (2006), em 2002 a empresa implantou seu sistema de 

relacionamento com fornecedores, por meio do qual é possível para a empresa 

realizar o pedido de compra, especificados dos itens do pedido (tamanho, cor, 

modelo e quantidade) e acompanhamento completo do processo de entrega da 

mercadoria. O projeto foi implementado na companhia como se fosse um módulo 

adicional ao ERP existente. 

Lojas Riachuelo S.A. 

Loja de varejo do grupo Guararapes Confecções, com sede em São Paulo e capital 

totalmente nacional. Possui 77 lojas no país.  

Fundada em 1947, iniciou vendendo predominantemente tecidos a preços baixos. Em 

1979, a rede de varejo foi comprada pelo Grupo Guararapes, que iniciou um processo 

de reestruturação e mudança estratégica, com o objetivo de vender roupas prontas (de 

maior valor agregado) em vez de apenas tecidos, seguindo uma tendência do 

mercado. Ao longo dos anos as lojas menores foram fechadas e as novas passaram a 

ter mais de 2000 m2 cada.  

Em 1993, o foco da Riachuelo passou a ser a moda, antenada com tendências 

nacionais e internacionais e com as principais lojas de varejo mundiais, envolveu a 

criação e o fortalecimento de marcas próprias da Riachuelo, com identidade visual e 

público alvo específico. Resultado: de 1993 para 2003, o faturamento da empresa 

mais que triplicou, vide Lojas Riachuelo (2005). 

Benefícios disponíveis para clientes do Cartão Riachuelo (nove milhões no país) são: 

serviços financeiros, assistência domiciliar e de veículos, proteção de perda e roubo, 

seguro desemprego e residencial. O faturamento do grupo em 2004 foi de R$ 

1.297.759.512. 

A empresa implementou em 1999 o ERP SAP R/3, com as funcionalidades de 

Gestão Financeira (FI) e Controladoria (CO). Posteriormente, para a parte comercial 

e de logística da empresa foi implantado o pacote “SAP for Retail”, solução 

específica para o varejo. A partir daí foi implantado o SAP BW, solução de Business 

Intelligence para extração de informações mais precisas e detalhadas dos dados, vide 

SAP Brasil (2005). 
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Pernambucanas 

A ênfase das Pernambucanas está em cama, mesa e banho, mas ainda assim 

participante no varejo de vestuário de maneira significativa. Seu maior fôlego está 

nas cidades menores, onde está há anos consolidada e sem a concorrência dos 

grandes magazines. 

Conforme As 100 empresas (2004), a Casas Pernambucanas foi considerada uma das 

100 empresas que mais investiram em TI em 2004.  

Marisa  

A Marisa busca oferecer ao público feminino roupas de qualidade por um preço 

acessível, possuindo uma rede de mais de 150 lojas em todo o Brasil. A Marisa hoje 

é a maior rede de lojas de moda feminina do Brasil, oferecendo também moda 

masculina, infantil, cama, mesa e banho. A primeira loja em shopping foi aberta em 

1991 e hoje, só em shoppings, já são 46 lojas espalhadas por todo o país, conforme 

Lojas Marisa (2006). 

Segundo D’Angelo  (2002), a empresa começou a reestruturar os processos internos 

em outubro de 2001. A empresa tinha duas missões críticas: aumentar a capacidade 

do datawarehouse e das transações executadas com o cartão Marisa.  

A migração do cartão, considerado crítico para a empresa, ocorreu em outubro de 

2001, e a do datawarehouse em janeiro de 2002. Foi implantada uma infra-estrutura 

de informações composta de três soluções componentes da fornecedora EMC: 

• EMC Symmetrix: hardware responsável pelo armazenamento de 

informações. 

• EMC TimeFinder: software que faz a cópia física do volume de produção 

para testes, backup e carga de banco de dados, responsável pela velocidade a 

todas as aplicações que dependem dos dados reais, sem prejuízo para a 

aplicação de produção. 

• EMC ControlCenter: software responsável pelo gerenciamento do 

Symmetrix. 

Em 2002, a cadeia de lojas contava com 1milhão e 200 mil usuários de seu cartão de 

crédito, criado dois anos antes. O próximo passo seria colocar em operação o CRM 

para aproximar a rede ainda mais dos clientes, além de um sistema de gestão ERP 

voltado para varejo.  
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Zêlo 

Fundada em 1.962 a ZÊLO hoje se destaca como a maior rede especializada em 

cama, mesa e banho de São Paulo e a maior fabricante de acolchoados do Brasil. 

Possui atualmente o serviço ZÊLONET, onde é possível a compra de produtos via 

rede. No site é possível, além de escolher o produto e conhecer suas características, 

efetivar a compra, sendo dessa maneira chamado de transacional – diferentemente da 

maioria dos outros sites concorrentes nos quais não é possível realizar a compra, 

sendo dessa maneira não transacionais, vide Lojas Zelo (2006). 

Seller 

A loja Seller - MNT Magazine, foi fundada em 1993, atuando no ramo de moda, lar e 

decoração com destaque para produtos de cama, mesa e banho, cortinas, tapetes, 

tecidos, moda masculina, feminina, infanto juvenil, bebê, lingeries entre outros. 

Assim como a maior parte das outras empresas, possui um site com catálogo 

eletrônico, a partir do qual apresenta seus produtos, indicando qua l é a tendência dos 

produtos que vende em termos de moda, vide Seller Magazine (2005). 

 

3.3.1.2 – Perfil de empresa sugerido 

Inicialmente, planejou-se que o estudo de caso seria realizado por meio de visita à 

uma empresa do segmento em estudo, na qual se realizaria entrevista (baseada em 

um roteiro) com dois profissionais da empresa, um que tivesse algum poder de 

decisão na área de TI, e outro que fosse usuário da TI na empresa. 

No entanto, pelo fato de muito em TI realizado nessas empresas é terceirizado, 

principalmente no que tange à implantação de Sistemas de Informação, optou-se por 

visitar também uma empresa de implantação desses sistemas, a qual teria experiência 

e entendimento sobre as dificuldades de implantação da TI. 

Assim, de acordo com o levantamento teórico e os dados secundários levantados no 

item 2, sugeriu-se para o estudo de caso o seguinte perfil de empresa usuária de TI: 

a) A empresa deve pertencer ao segmento focado por este estudo: loja de 

departamentos especializadas em vestuário e moda, segundo os critérios de 

Federação das Indústrias de São Paulo (2000), para que seja adequada à teoria 

levantada; 
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b) A empresa deve possuir abrangência nacional ou ser uma das maiores 

empresas no segmento no país, pois se verifica o movimento de concentração 

no setor. 

Para o estudo de caso na empresa implantadora de sistemas de informação, buscou-se 

uma empresa que já tivesse experiência em implantação no segmento estudado. 

Nesse caso, a empresa possivelmente conhece os problemas na implantação de 

sistemas, o objetivo das empresas que buscam a introdução de novos sistemas no 

mercado e como o sistema pode ajudá-las em termos de eficiência em seus 

processos. 

O estudo de caso na empresa A foi realizado em duas reuniões durante o mês de 

outubro / 2005, as quais envolveram entrevista com um profissional da área de 

gestão de novos projetos da empresa, usuário de TI, e contemplou aspectos teóricos 

sobre TI vistos na fundamentação teórica, tais como a preocupação do alinhamento 

entre a TI e a estratégia da empresa e o uso da TI nas práticas de gestão de processos. 

Contemplou também aspectos de uso da TI utilizadas nas três partes da empresa, 

conforme sugerido no item 2.4 da fundamentação teórica: 

• Na cadeia de suprimentos, com foco nos aplicativos B2B; 

• Na organização interna da empresa, com foco nos sistemas de informação 

gerenciais; 

• Na área de automação comercial ou atendimento ao cliente, com foco nos 

equipamentos de transferência eletrônica de fundos – crédito e débito. 

Deste modo, a empresa usuária de TI será chamada de Empresa A, e a empresa 

implantadora de TI será chamada de Empresa B.  

 

 



80 

 

3.3.2 – Roteiro para o estudo de caso – visita e questionário 

Este item apresenta os roteiros aplicados para a Empresa A e a Empresa B.  Nestes, 

busca-se confrontar a teoria levantada e a realidade apresentada na Empresa A no 

que tange ao uso da TI e seu alinhamento com a estratégia. 

Para a Empresa A, o roteiro contém dados sobre a empresa, estrutura de seu 

departamento de TI, utilização de algumas tecnologias identificadas na teoria e o 

alinhamento dessas tecnologias com fatores internos e externos à empresa. 

Para a empresa B, pontos tal como estrutura do departamento de TI não foram 

considerados, pois se aplicam somente à Empresa A. Todos os outros pontos 

anteriormente colocados foram discutidos com o profissional da Empresa B. 

Dessa maneira, o seguinte roteiro é sugerido para o estudo de caso na Empresa A: 

1 – Informações gerais sobre a empresa 

1.1 – Histórico da empresa; 

1.2 – Departamentos da organização; 

1.3 – Número de funcionários e evolução do faturamento; 

1.4 – Capital nacional ou estrangeiro, e desde quando; 

1.5 – Fatores Críticos para o sucesso da empresa; 

1.6 – Outros dados secundários da empresa em análise; 

2 – Estrutura do departamento de TI 

2.1 – Número de funcionários em TI; 

2.2 – Histórico do uso da TI na empresa; 

2.3 – Poder de decisão sobre especificações técnicas e funcionalidade das aplicações; 

2.4 – Posicionamento do departamento de TI na estrutura hierárquica da empresa; 

2.5 – Informações na empresa: nível de descentralização; 

2.6 – Participação dos usuários no sistema de informações da empresa; 

2.7 – Composição dos principais ativos da TI. 

3 – Utilização da TI na empresa, preferencialmente: 

3.1 – Comércio eletrônico com os fornecedores (B2B); 

3.2 –Utilização de Sistema de informações gerenciais; 

3.3 – Utilização de meios de pagamento ele trônico oferecidos aos clientes; 

4 – Alinhamento da estratégia da empresa e a Tecnologia da Informação 

4.1 – Estratégia competitiva da empresa, conforme classificação de Porter (1986); 
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4.2 – Dimensões estratégicas adotadas em seu grupo estratégico, conforme Porter 

(1986); 

4.3 – A empresa considera que há um alinhamento entre a TI e sua estratégia? 

4.4 – A empresa busca excelência tecnológica com o uso da TI? 

5 – Análise dos processos da empresa - visão interna à empresa; 

5.1 – Breve descrição dos macro-processos da empresa; 

5.2 – Percepção da empresa de como a TI auxiliou na gestão de seus processos; 

5.3 – Descrição de possíveis fluxos de trabalho suportados pela TI. 

6 – Fatores de suporte à TI para o aumento da produtividade 

6.1 – Há medida da adequação da TI aos processos de negócios?  

6.2 – Há medida da capacitação profissional e da gestão do conhecimento em TI? 

6.3 – Há medida da intensidade de informação e do grau de inovação nos produtos e 

processos? 

6.4 – Há observação das especificidades de cada área da organização? Tal 

observação, se existir, é centralizada? 

6.5 – Há instrumentos de flexibilização na estrutura de TI da empresa, de modo a 

atender rapidamente ao mercado? Descrever algum caso em que a tecnologia deve 

ser flexível à mudança do ambiente competitivo. 

6.6 – Há indicadores de desempenho adequados, de forma a evitar erros de medição?  

 

Já para a Empresa B, o seguinte roteiro é sugerido para o estudo de caso: 

1 – Informações gerais sobre a empresa 

3 – Utilização da TI nas empresas em que atuou, preferencialmente: 

3.1 – Comércio eletrônico com os fornecedores (B2B); 

3.2 –Utilização de Sistema de informações gerenciais; 

3.3 – Utilização de meios de pagamento eletrônico oferecidos aos clientes; 

4 – Percepção por parte da Empresa B sobre o alinhamento entre estratégia e TI nas 

empresas em que atuou; 

5 – Opinião ou posicionamento da Empresa B quanto à aderência da TI aos 

processos das  empresas em que já atuou; 

6 – Percepção por parte da Empresa B sobre a atenção dada aos Fatores de suporte à 

TI para o aumento da produtividade nas empresas em que atuou; 
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4 – Apresentação dos Estudos de caso 

Este capítulo contempla o resultado do protocolo de estudo de caso apresentado no 

capítulo 3 para duas empresas. 

4.1 – Empresa A 

A Empresa A pertence ao segmento de lojas de departamentos do ramo mole. Era 

uma empresa familiar até por volta de 2002, com 100% de propriedade nacional, 

desde sua fundação há 97 anos. Conta atualmente com 238 lojas sendo uma das mais 

antigas no comércio no segmento estudado, e embora tenha começado com outros 

produtos, sobretudo tecidos (ramo que deixou de atuar a cerca de 3 anos), hoje se 

dedica a roupas prontas, cama, mesa e banho e moda. 

Embora tenha tido um crescimento espetacular até os anos 80, não se adaptou tanto 

quanto às suas concorrentes às mudanças mercadológicas e tecnológicas, motivo pelo 

qual se desacelerou em termos competitivos a partir da década de 90. A partir de 

2002, a diretoria da empresa foi toda profissionalizada, ficando a família somente no 

conselho de administração. 

Atualmente, o lucro maior vem das 107 lojas que se localizam em cidades com 

menos de 100 mil habitantes, sendo que as lojas que se localizam nas grandes 

cidades muitas vezes apresentam prejuízo devido à maior concorrência. Tem grande 

facilidade de entrar em pequenas cidades, pois leva a moda dos grandes centros para 

as cidades pequenas. 

A empresa atua em três segmentos: lar (cama, mesa e banho), vestuário e eletro-

presentes. Em relação ao perfil de clientes que atende, este depende da região 

atendida da seguinte maneira: 

• Grandes centros (cidades acima de 500 mil habitantes): atendimento às 

classes B2, C, D (vestuário). 

• Pequenas cidades: atendimento às classes A (lar), B, C, D (vestuário). 

Na empresa, todos os departamentos da empresa possuem igual importância, embora 

colocados em níveis diferentes do organograma, conforme mostra a Figura 21 a 

seguir: 
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Figura 21: Organização geral da Empresa A. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dentro de cada departamento há várias seções, conforme descrito abaixo e 

apresentado na Figura 22: 

• Vestuário 

ü Masculino 

ü Feminino 

ü Intima e complementos 

ü Infanto-juvenil 

ü Calçados 

ü Moda (um por departamento): profissionais que cuidam das outras seções. 

• Lar 

• Eletro e presentes 

 

 

 

 

Figura 22: Distribuição das seções nas lojas da Empresa A. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Superintendente

Dir. Operacional Dir. Comercial Dir. Finanças Dir Controladoria

Tecnologia da
Informação

Loja

Venda

Logística

Engenharia Civil

Gerente Regional

Gerente de Loja

Administração de compras

Visual Merchandising

Compras corporativas

Compras Lar

Compras Vestuário

Com “tino comercial”, pois vai
decidir o produto que vai vender
(moda, tendências, tecidos, concorrentes,
público, fornecedores, maquinário)

Gestão de Projetos
e Implementação

Recursos Humanos

Gestão de projetos
e Planejamento

Sem “tino comercial”,
realizado via e-commerce.

Superintendente

Dir. Operacional Dir. Comercial Dir. Finanças Dir Controladoria

Tecnologia da
Informação

Loja

Venda
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Compras Lar
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Com “tino comercial”, pois vai
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(moda, tendências, tecidos, concorrentes,
público, fornecedores, maquinário)

Gestão de Projetos
e Implementação

Recursos Humanos

Gestão de projetos
e Planejamento

Sem “tino comercial”,
realizado via e-commerce.

Lar Vestuário

Eletro e 
Presentes

Tipo de produto, tecnologia
dos fornecedores, preço

Lar Vestuário

Eletro e 
Presentes

Tipo de produto, tecnologia
dos fornecedores, preço
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A empresa possui aproximadamente 12 mil funcionários, dos quais: 

• 600 estão alocados em escritórios, dos quais 139 no departamento de TI; 

• 400 estão alocados no Centro de Distribuição, em Barueri-SP; 

• 11.000 nas lojas distribuídas pelo país. 

A empresa era de administração familiar, mas em 2002 passou à administração 

profissional, aumentando seu rendimento, sendo que todo o crescimento a partir do 

ano de 2003 ocorreu sem a abertura de novas lojas. Hoje todos os diretores são 

profissionais, e embora as decisões de investimento passem pelo conselho (família), 

todo o planejamento estratégico é realizado diretamente pela da direção executiva. 

Devido à profissionalização da diretoria executiva, o faturamento teve crescimento 

significativo a partir de 2002, que evoluiu da seguinte maneira: 

• 2003: R$ 1,4 Bilhões 

• 2004: R$ 2,0 Bilhões 

• 2005: R$ 2,5 Bilhões (projeção). 

A empresa tem como Fatores Críticos de Sucesso (termo utilizado pelos próprios 

profissionais da empresa) os seguintes: 

• 1-Crescimento sustentável – crescimento desde que haja cuidado com a 

marca, imagem da empresa, atendimento e qualidade dos produtos. 

• 2-Organização e cultura ágeis e eficientes – para o crescimento sustentável é 

necessário organização e cultura (recursos humanos) eficientes. Há um 

“clima de família” cultivado, com menos burocracia, confiança entre os 

funcionários, etc. 

Em relação à estrutura de mercado, a Empresa A divide-se em três segmentos: Lar, 

segmento na qual é líder nas cidades onde atua,, Eletrodomésticos, segmento em que 

ocupa a segunda posição, e Vestuário, segmento em que o cupa a terceira posição no 

país. Para atuar nos três segmentos, a empresa faz proveito das estratégias de “cross-

selling” (venda cruzada), na qual a empresa relaciona o produto de um segmento 

com produtos de outro, como por exemplo  na venda de forno com produtos têxteis 

para mesa. A outra estratégia utilizada é o “one-stop-shopping” (compra em um só 

ponto), na qual o cliente pode encontrar em uma só loja todos os produtos que 

procura.. No entanto, a distância para as primeiras colocadas nestes segmentos – 

Casas Bahia (eletrodomésticos) e para a C&A (vestuário), ainda é grande. 
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Em relação à Tecnologia da Informação na Empresa A, esta partiu da simples 

automação comercial (entendida pela empresa como “tudo o que ocorre na loja como 

venda, fechamento de caixa, informação de fechamento à meia noite e varejo 

virtual”), e adotou ferramentas mais sofisticadas como os Sistemas de Informação 

CRM e ERP. Futuramente, espera-se que um sistema para Planejamento de Compra 

seja utilizado pela empresa. 

Na empresa existem atualmente três grandes sistemas utilizados: 

1) Sistema A – Organiza dados dos clientes para o escritório central e para as 

lojas, mas sua finalidade é muito mais voltada para as lojas. Hoje está 

havendo a introdução de um sistema CRM do tipo Analítico conforme 

Cheberle (2003), mais voltado ao escritório central e ERP (financeiro). 

2) Sistema B – Engloba pouco sobre os dados de clientes, mas enfoca o 

financeiro e o comercial. Embora seja classificado com o um sistema de 

Business Intelligence pela empresa, não traz dados do setor, das empresas 

competidoras e participação de mercado. Traz somente informação das lojas. 

3) Sistema de Estoque – Integrado com parte do sistema B. 

O Sistema B atende a todas as seções, sendo o Sistema A um pouco mais restrito. 

Atualmente está em implantação um sistema ERP, que possivelmente, no ponto de 

vista do entrevistado, virá com mais inteligência que o sistema utilizado hoje. 

O Sistema B também ajuda ao gerente de seção, pois o Marketing utiliza-se de uma 

conexão entre os dois sistemas, conforme ilustra a Figura 23. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Sistemas back -office e front-office, utilizados de maneira conjunta. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Há claro problema de extração de informação dos dados brutos sobre os clientes, de 

maneira que não há disponibilidade de indicadores mais trabalhados, comparações, 

etc. Dessa maneira, um único departamento que consegue fazer tudo isso (o que o 

Sistema B Sistema A

Back Office Front Office

Sistema B Sistema A

Back Office Front Office
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próprio entrevistado trabalha) fica sobrecarregado. Ainda não há um sistema com 

inteligência para esta tarefa. 

O único indicador disponível é o E/V, estoque sobre venda, que mesmo assim é 

pouco utilizado. Não se sabe, por exemplo, quantas roupas enviar para cada loja, 

depois que é comprado. Isso às vezes é informado por uma planilha Excel. 

Em termos de CRM, dois indicadores são atualmente mais utilizados (uma vez que 

este sistema está em implantação): 

• Behavior score: que considera a freqüência de visitas. 

• Credit score: que considera a quantidade de pagamentos em dia. 

Lojas menores e de segmento de clientes mais específico, como Zara, MOfficer e 

Fórum são do tipo botton-up: esses tipos de empresas possuem um sistema de 

“planejamento de compra”, “sortimento de compra” e “alocação” (distribuição), 

muito mais desenvolvido. Isto porque estas empresas possuem lojas mais 

padronizadas, mais focadas em seu segmento, com áreas de vendas menores. As 

grandes áreas de vendas de lojas de departamentos atrapalham no planejamento de 

compras e alocação, dificulta a segmentação dos clientes e, dessa maneira, dificulta o 

desenvolvimento de um bom sistema de compras. 

Dessa maneira, sem esses sistemas é realmente complicado operacionalizar os 

processos de compra e alocação, principalmente para empresas de grande porte como 

esta, sendo, dessa maneira, realizado de direta pelos profissionais. 

Na visão da empresa, o atual diretor de TI está sempre atento, questiona os sistemas 

(inclusive ERP) a serem implementados, procura saber como esse tipo de sistema 

pode “encaixar-se” na empresa. O diretor é “aberto”, entende as necessidades dos 

usuários e possivelmente possui um sistema de ponderação no atendimento de cada 

área, uma vez que é cobrado por todas. 

O sistema utilizado em lojas como Zara tem princípio em supermercados, de um 

sistema “do menor para o maior” que analisa cada unidade vendida, e não serve 

para empresas como a Empresa A, na forma como estes sistemas existem 

atualmente. Realmente é diferente o planejamento de supermercado ou da Zara em 

relação ao planejamento realizado por lojas de departamentos como Empresa A. 

O exemplo citado pelo entrevistado é que “se 5 latinhas de milho são compradas, 

estas serão repostas por produtos iguais”. A Zara tem customizado a questão da 



87 

 

moda em suas lojas. Definido o número de produtos e quanto vai para cada loja, e em 

que período. O produto é reposto “como latinha de milho” durante um período de 

tempo (uma ou duas semanas). 

Já nas lojas de departamentos a reposição é diferente, pois a reposição de camiseta 

rosa provavelmente não será feita por outra camiseta rosa, mas sim por outro 

produto, possivelmente porque o volume comprado é muito grande. 

A organização da empresa está baseada em matriz. Existem pelo menos três “níveis” 

de decisão na empresa: 

• Estratégico, que chega ao diretor e pode dar suporte à estratégia da 

empresa. 

• Projeto, qualquer que seja; 

• Novos relatórios, work flow, necessidade de base de dados, etc. 

Na hierarquia da empresa, o departamento de TI possui o mesmo nível dos 

departamentos (compras, logística, etc.). Responde direto para a superintendência, 

não necessariamente por ser mais importante, mas porque abrange todos os 

departamentos, assim como RH e Gestão de Projetos. 

Como a remuneração do gerente de loja é baseada no que vende, este possui grande 

interesse em ter todas as informações sobre as vendas. Quem possui acesso às 

informações das lojas: 

• O gerente de cada loja (que tomava conta das lojas antes da reestruturação 

gerencial), que somam 238 gerentes, um em cada loja. Cada gerente de loja tem 

acesso somente às informações da regional onde atua e de sua própria loja. 

• O auxiliar de cada gerente de loja, 238 pessoas; 

• Funcionários da administração, que somam aproximadamente 600 

funcionários. 

Conforme descrito anteriormente, são aproximadamente 1100 funcionários que tem 

acesso às informações (mas o entrevistado não sabe o uso que é feito dessas 

informações, se são efetivamente utilizadas por esses funcionários que têm acesso), e 

aproximadamente 11.000 não tem acesso às informações, o que inclui os lojistas e 

operados do centro de distribuição. 

Em relação às principais tecnologias utilizadas, não há reposição automática de 

mercadorias, como no caso de varejo aliment ício e drogarias. 
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A compra eletrônica com fornecedores só ocorre com compras corporativas 

(suprimentos), tanto das lojas quanto do escritório, e não representa valor 

significativo perto do valor das mercadorias, tendo o B2B, portanto, ainda pequeno 

impacto na empresa. 

Mesmo assim, o B2B melhorou a centralização dos pedidos de suprimentos, 

agilizando-os. A entrega desses produtos não é feita ainda nas lojas, mas sim no 

Centro de Distribuição, a partir de onde a própria empresa entrega para cada loja no 

país. O sistema B2B utilizado não é da empresa, mas sim dos fornecedores. Pretende-

se implementar um sistema em que cada loja realiza a compra eletrônica de seus 

suprimentos, a fim de reduzir problemas logísticos. 

Sobre a utilização de Sistema de Informações Gerenciais, dois sistemas de 

informação então sendo adotados pela empresa: O CRM (em fase de término de 

implantação) e o ERP (em fase de especificação). Na opinião do entrevistado, o 

CRM, embora não completamente implementado, está trazendo a visão mais bem 

detalhada, permitindo que a empresa faça um estudo chamado de geo-marketing: 

estudo do comportamento dos clientes de acordo com a região de compra, 

diferenciando hábitos de consumo de clientes de Fortaleza e Porto Alegre, por 

exemplo. Embora antes também fosse possível esse tipo de análise, era muito mais 

difícil. Com o CRM, e trabalhando dentro de seu ambiente, ficou muito mais fácil. 

Conforme levantado nas entrevistas, na Empresa A procura-se não terceirizar 

serviços referentes à TI, pelos seguintes motivos: 

• Características muito próprias desse segmento de varejo, que se deseja que 

continuem preservadas; 

• Conflitos entre funcionários de firma terceirizada e funcionários antigos da 

empresa; 

• Receia-se que a empresa terceir izada não tenha o know-how do profissional 

que está hoje na empresa, que atende bem aos seus processos de negócios. 

Com exceção do leitor óptico e da impressora de notas fiscais, que são alugadas, 

todos os equipamentos são de propriedade da empresa. 

Em relação aos meios de pagamento eletrônico oferecidos aos clientes, na opinião do 

entrevistado, o cartão como meio de pagamento influencia na estratégia da empresa. 

Há, por exemplo, a importância do uso do cartão pelo cliente para dividir o 
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pagamento de suas compras, mas somente para pagamento na loja: o cliente sempre 

tem que voltar à loja para o pagamento, o que promove um relacionamento muito 

forte (às vezes parcela-se em até 12 vezes cada compra), levando o cliente à compra 

por impulso cada vez que retorna à loja, sendo este conceito de trazer o cliente de 

volta para a loja é muito disseminado no varejo. Especificamente no caso da 

Empresa A, existem nas cidades de pequeno porte clientes que vem de longe  

(cidades ainda menores) e que possivelmente não estão dispostos a voltar, muitas 

vezes até 12 vezes, para realizar o pagamento de suas parcelas. Nesses casos, há um 

trade-off enfrentado pela empresa, entre fazer o cliente voltar à loja para o 

pagamento de seus carnês e a perda do cliente para lojas de outras empresas mais 

próximas de suas residências; 

Podem-se também oferecer outros produtos com o cartão, como os produtos 

financeiros. Também há, hoje, uma grande corrida das lojas de departamentos em 

vincular sua marca a uma bandeira de financeira, tal como Visa ou Mastercard. 

No segmento de vestuário, a Empresa A enfoca as classes B, C, D, que caracterizam-

se por classes mais populosas. Já no segmento de Lar, tem enfoque nas classes A, B, 

C, D. A segmentação de poder aquisitivo de clientes segue a classificação do IBGE.  

Na visão da Empresa A, toda loja voltada para a moda deve ser diferenciada. A 

empresa em estudo deve ter produtos de preço baixo, mas na moda, o que lhe permite 

concorrer tanto com as boutiques (tais como Zara, MOfficer) em preço quanto com 

as lojas de variedades em diferenciação, uma vez que oferece bons serviços. 

Do ponto de vista da empresa A, sua estratégia é de diferenciação no segmento de 

Lar, principalmente no interior, onde preocupa-se com melhor atendimento. 

Sobre o relacionamento da Empresa A com seus fornecedores, a empresa 

comercializa com basicamente com fornecedores de 2 tipos produtos: 

• Mercadorias: quase a totalidade das compras passa pelo Centro de 

Distribuição em Barueri, de onde vão para todas as lojas do país. Todo o 

negócio é feito direto com o fornecedor (100% sem comércio eletrônico). 

• Suprimentos para a empresa: feito por meio de comércio eletrônico (tanto loja 

quanto escritórios), uma vez que suprimentos são produtos padronizados, 

Os perfis de consumo das grandes e das pequenas cidades são muito diferentes.  
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Nas cidades do interior, busca-se levar o conceito próprio de moda (inclusive com 

venda cruzada, para alavancar outros produtos) para competir com as empresas 

locais do segmento. 

Nas cidades de maior porte, como São Paulo, compete diretamente com outras lojas 

de grande porte, tais como C&A, de maneira que são necessárias outras 

características além da moda própria para competir. 

Para a Empresa A, o que diferencia as empresas é o segmento de mercado onde 

atuam, pois diferentemente de duas outras grandes empresas que, nas capitais, atuam 

nos segmentos B1, B2, C e D, a empresa estudada atua nos segmentos B2, C, D. 

O gerente do departamento de TI tem poder de decisão em relação à TI. Este 

responde direto ao superintendente, participa das reuniões com a diretoria quando é 

solicitado ou quando ele (o gerente de TI) possui alguma idéia de implementação 

para a empresa. 

Um exemplo citado pelo entrevistado foi que, se o pessoal de compras faz a 

prospecção e encontra um site de informações sobre moda para se ter acesso, esse 

valor é alocado no centro de custos da área de TI. 

Na avaliação da Empresa A, há alinhamento entre TI e o seu negócio. Em todos os 

projetos que a empresa realiza, a TI é consultada a respeito da viabilidade e o gerente 

de TI participa das reuniões com a diretoria, a menos que não haja real necessidade. 

Na loja a empresa busca excelência tecnológica com o uso da TI, como na utilização 

de terminais PDV, nos sistemas de caixa, nas novas impressoras térmicas de maior 

velocidade, na logística, considerada parte da loja, etc. Já no back-office não se 

procura estar na liderança tecnológica. 

No ramo mole trabalha-se com duas épocas definidas: 

• A partir de março / abril: moda outono / inverno; 

• A partir de agosto: moda primavera / verão. 

O desenho da coleção faz-se com uma estação de diferença, ou seja, 6 meses antes 

das roupas estarem à disposição para venda nas lojas. 

A empresa tem uma seção de moda que desenha a moda da própria empresa, de 

acordo com as tendências mundiais. Quem decide o quanto vender de cada produto é 

o diretor financeiro juntamente com o gerente de cada departamento, e 

posteriormente é repassado ou acordado com o gerente de seção. 
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Já o gerente de moda define o produto, ou a excelência dos produtos, que repassa ao 

gerente de seção que aciona os compradores para os produtos. No entanto, quando 

aparecem ofertas de pequenos fornecedores é ótimo para a empresa, pois pode ter um 

bom produto para vender com custo zero de Pesquisa e Desenvolvimento. Estas 

ofertas são comuns, e existe até o “dia do fornecedor”, que serve para conhecer 

novos produtos de outros fornecedores, e possivelmente reduzir o poder de barganha 

dos fornecedores atuais. Praticamente 100% dos fornecedores de vestuários deste 

segmento são pequenos.  

A Empresa A utiliza somente marcas próprias (marca própria é a situação na qual 

uma única loja vende uma determinada marca. A empresa fornecedora pode até 

vender para outras lojas, mas com outra etiqueta e marca diferente) descartando 

marca de terceiros. 

De maneira geral, os macro-processos da empresa incluem administração de 

compras, administração de vendas e administração de logística. Nesses setores, há a 

percepção de que a TI auxiliou na gestão de seus processos, com suporte e auxílio à 

eficiência. 

Os fluxos de trabalho suportados pela TI são basicamente dois: 

1 – Sistema de apoio aos usuários de TI, ou Help Desk (informática, redes, telecom); 

2 – Desenvolvimento de nova ferramenta: 

• Abre chamado (ordem de serviço para nova ferramenta); 

• Se é o gerente da área, o pedido é atendido imediatamente, caso contrário tem 

que passar pela aprovação deste. Quando chega na produção, procura o 

responsável pela área (cada área tem um representante de desenvolvimento). 

• O produtor passa para o desenvolvedor. 

Em termos de produtividade, espera-se maior eficiência com a implementação do 

ERP financeiro (em fase de planejamento) e com a implementação de CRM (em fase 

de finalização). Para a empresa, com a implantação do novo sistema o trabalho ficou 

mais fácil, mais dinâmico. Existiu uma pessoa da própria empresa implantadora de 

seus sistemas que entende do negócio da Empresa A. O planejamento foi bem feito, a 

implementação um pouco desastrada. 

Para a Empresa A, nesse segmento a diferenciação ocorre primordialmente pela 

moda. Nesse sentido, de maneira que grande parte dos produtos carrega a informação 
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da moda consigo. O processo logístico envolve grande quantidade de informação, 

principalmente os processos de logística e formação de carga. Além disso, quem 

decide o sistema a ser utilizado em cada área é o respectivo gerente, e não há 

planejador central para os sistemas a serem utilizados em cada área. Nesse sentido 

não haveria  profissional mais indicado que do o próprio  gerente de cada seção para 

saber o melhor sistema, embora admite-se que seja necessário o ponto de vista e a 

interação do gerente de TI para tal escolha. 

Em relação à introdução dos sistemas de informação, o entrevistado não se lembra da 

mudança no fluxo de trabalho ou da quantidade de postos de trabalho (aumento ou 

diminuição) devido à introdução de um novo sistema. 

No entanto, o ERP que está sendo implementado exige pessoal mais treinado e 

capacitado. 

O sucesso do sistema CRM que está sendo implementado reflete-se na venda. Cada 

departamento não é medido em termos de desempenho, a não ser por custo, mas se a 

venda aumentar, aumenta a remuneração para o gerente. 

Portanto, o resultado do sistema está, basicamente, vinculado ao aumento de vendas. 

Na opinião da Empresa A a venda não é um bom parâmetro de medição, pois há 

muita interferência e as vendas podem ser alteradas por outros fatores. No entanto, 

admite-se que devem existir indicadores com relação ao cliente (behavior score). 

A fatia de mercado da Empresa A é aproximadamente: 

Eletrodomésticos: Possui 4,5%, nas cidades que atua. Concorre com Casas 

Bahia, Ponto Frio, Carrefour, Extra, M2, Colombo, Lojas Cem e Extra eletro. 

Vestuário: Possui 2,7%, nas cidades que atua. Concorre com C&A, Renner, 

Carrefour, Extra, Riachuelo, Têxtil Abril e Besni. 

Lar-Têxtil: Possui 32,4% nas cidades que atua, e á a área em que possui maior 

competência. Concorre com Zêlo, Carrefour, Extra e Riachuelo. 

Com a entrada de executivos profissionais, houve o aumento de 20% dos 

funcionários, e aumento de 40% do faturamento. 

Iniciou ações de reinaugurar lojas, contratação de profissionais de Visual e 

Marketing, conforto nas lojas, (“shoppings de rua”), abertura e facilidade de crédito. 

Público alvo B2. 
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4.2 – Empresa B 

A empresa integradora onde se realizou o estudo de caso atua há cerca de 7 anos no 

Brasil, chegando a realizar alguns projetos no Chile e no México. Atua 

primordialmente como empresa terceirizada de grandes consultorias, e tem como 

atividade principal a implantação e gerência de sistemas de informação em empresas 

de varejo, saúde, indústrias, etc. 

 

3.1 – Comércio eletrônico com os fornecedores 

Para a empresa B, um dos softwares mais significativos e geralmente utilizado por 

lojas de varejo em geral é o relacionado a B2B para aquisição de suprimentos, sendo 

o sistema mais conhecido o Interchange, que funciona via rede. 

Embora sejam produtos de moda, há empresas, como a C&A, que utilizam B2B com 

os fornecedores na aquisição não só dos suprimentos, mas de algumas mercadorias 

que comercializam.  Um exemplo seria o relacionamento entre a C&A e a Alpargatas, 

que são duas grandes empresas e possuem porte para manutenção desse tipo de 

sistema. 

Portanto, para a Empresa B há B2B nas lojas de departamentos de linha mole, 

principalmente pelo fato dessas empresas serem normalmente grandes redes, por pelo 

menos 2 motivos: 

• Demanda e venda suficiente para esse esforço. 

• Possuem infra-estrutura de TI para isso. 

As pequenas empresas, que constituem grande parte das compras realizadas pelas 

lojas de departamentos da linha mole, não têm porte ou não conseguem a integração 

para acompanhar ou fornecer com compra via rede para as grandes cadeias varejistas. 

As entrevistas na Empresa B deixaram claras as vantagens de produtos recentes, 

sendo citado o Business One, da empresa alemã SAP, o qual permite que a pequena 

empresa se conecte com a grande, direcionando a integração da cadeia. 

Em relação a B2C, para a integradora, a C&A foi pioneira nesse tipo de sistema, 

implantando a tecnologia no Brasil entre os anos de 1999 e 2000. 

Foi citado também o caso da empresa Pernambucanas, que não finaliza a compra, 

mas possui o catálogo completo (catálogo eletrônico) em seu site. 
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Portanto, verificou-se que há a diferença entre o sistema de catálogo eletrônico e o 

sistema transacional (onde há fechamento da venda). 

Em relação à utilização de Sistemas de Informações Gerenciais, praticamente todas 

as empresas de varejo de roupas possuem CRM, em maior ou menor grau. No 

entanto, segundo a Empresa B, verifica-se que quanto maior o porte da empresa, 

maior a integração entre o CRM com o ERP e também melhor a qualidade dos 

sistemas CRM. Muitas pequenas empresas nem sequer possuem o sistema de CRM, 

mas somente a ferramenta de call center, pois precisam de um SAC – Serviço de 

Atendimento ao Consumidor para que operem. 

Nas grandes empresas, como por exemplo a Pernambucanas, o CRM está ligado ao 

sistema financeiro da empresa, para que haja diferenciação de clientes mesmo na 

área financeira. 

O Data Mining é descrito pela Empresa B como um sistema para busca e verificação 

da existência de padrões nas cestas de produtos dos consumidores no qual a coleta e 

o processamento dos dados de transações dos clientes são automatizados. As 

principais empresas implantadoras destes sistemas no Brasil são Knowledge Studio, 

SAS e SPSS. Três exemplos de uso do Data Mining citados pela Empresa B são: 

1 – Rede 7eleven: dados estatísticos não são comparáveis, pois são dados agregados/ 

consolidados. O Data Mining (com o módulo knowledge seeker procura cupom a 

cupom de venda, com o detalhe da informação, com processo chamado learning, que 

procura padrões. 

2 – Repetições para pessoa que sempre dá presente para a sogra em maio. Esta 

pessoa será colocada num possível “grupo maio”, que sempre comprará produtos em 

maio, sem que a empresa saiba o real motivo que isto aconteça, como nas datas 

comemorativas. 

3 – Árvore de decisão: criação de categorias de clientes. 

Exemplo de Relatório de rentabilidade do produto: define ação de estratégia para, por 

exemplo, aumentar o espaço de roupa para banho na loja. 

Em relação aos meios de pagamento eletrônico oferecido aos clientes, para a empresa 

o meio de pagamento eletrônico, pode melhorar a aceitação por parte do cliente, pois 

não é viável fazer nenhum tipo de implementação de comércio eletrônico sem os 

meios de pagamento eletrônico. 
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No geral, para o entrevistado há alinhamento forte entre a TI e a estratégia nas 

grandes empresas. Exemplos positivos seria Magazine Luiza, onde o diretor de TI é 

também o diretor de Marketing, assim como da Lojas Renner, onde a TI é um 

diferencial do negócio, e o cartão é tido como a raiz do relacionamento com o 

cliente. Para a empresa, o supply chain é coração da empresa de varejo, inclusive do 

segmento em estudo. 

Em relação à implantação dos Sistemas Gerenciais, a introdução de best practices 

junto aos sistemas é um discurso muito utilizado no começo da década de 90 pelas 

grandes empresas vendedoras destes pacotes. No entanto, com o tempo, a própria 

SAP passou a criar várias customizações para diversos setores, mostrando que há sim 

uma diferença nas práticas gerenciais das empresas que deve ser considerada na 

introdução de um sistema de informação gerencial. Portanto, deve existir adequação 

do sistema ao negócio. 

No entanto, deve-se tomar cuidado, pois nem todas as empresas podem sofrer 

mudanças de seus processos: a possibilidade de mudanças nos processos internos 

varia de empresa para empresa, e de setor para setor. Cada empresa possui seu perfil. 

Exemplo citado pela empresa foi a comparação entre as empresas Coca-Cola e 

Promon: a Promon emite uma fatura a cada semana; a Coca-Cola a cada décimo de 

segundo, de maneira que a reengenharia numa empresa de varejo seria muito 

complicado devido à razões como margens apertadas, tempos curtos entre 

acontecimentos e necessidade de respostas rápidas ao mercado. 

Para a empresa, no segmento de lojas de departamentos de maneira geral, há 

preocupação em preparar os profissionais para o uso da TI. No entanto, o nível dos 

profissionais não é tecnicamente muito satisfatório devido à própria natureza deste 

segmento. O perfil e a cultura de empresas de telecom e de roupas, por exemplo, é 

muito diferente, refletindo-se na qualificação e perfil técnico de seus profissionais. 

Para a implantadora, as medidas de desempenho de TI mais comuns são de 

eficiência, como: 

IDS – índice de disponibilidade do sistema. 

ITR – índice de tempo de resposta. 
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No entanto, para indicadores de eficácia, em termos financeiros, as ferramentas que 

são comumente utilizadas para avaliar TI são ROI e TCO, antes da implementação 

do sistema, sendo que são comuns duas maneiras de apresentar o resultado: 

• Retorno no Tempo: economia realizada mês a mês durante o prazo de 

depreciação do sistema (100 meses, por exemplo); 

• Tempo de Retorno: tempo para se pagar o investimento (em anos, por 

exemplo)  . 

Em relação à medida de eficácia, é possível dizer que uma empresa tem crescimento 

em relação ao mercado, fatia de mercado, etc., de onde se pode tirar conclusões sobre 

o ganho de competitividade. No entanto, normalmente os sistemas não incorporam 

dados setoriais, os quais devem ser introduzidos pelos relatórios de terceiros.  
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5 – Análise dos resultados 

Este capítulo pretende discutir os resultados obtidos com o estudo. Será realizada 

uma análise do(s) caso(s) estudado(s) à luz da teoria apresentada, das proposições e 

das perguntas da pesquisa. Além disso, com as informações do estudo de caso e os 

dados secundários coletados, pretende-se realizar uma discussão sobre a utilização da 

TI no segmento. 

Dessa maneira, o capítulo será dividido em três partes 

1) Ajustamento entre a teoria levantada e as informações coletadas tanto no 

estudo de caso da Empresa A quanto no da Empresa B. O tratamento das 

informações segue por meio da comparação com os elementos teóricos 

levantados na fundamentação teórica; 

2) Proposição de um quadro de referência para o uso de TI em lojas de 

departamentos de vestuário e moda; 

3) Aplicação do Modelo para avaliação da eficácia da TI nas empresas - 

MAN/TI, na Empresa A, segundo Laurindo (2002), com objetivo de avaliar a 

organização da TI na Empresa A. A Tabela 15 do item 5.3.3 apresenta um 

diagnóstico geral da organização da TI na empresa A. 

5.1 – Ajustamento entre a teoria e os estudos de caso 

Dos conceitos levantados no capítulo 2 sobre Fundamentos Teóricos, grande parte 

encontrou apoio nos estudos de caso realizados. No entanto, em relação aos 

conceitos de TI aplicados ao segmento de lojas de departamento de vestuário e moda, 

verificaram-se ganhos com os estudos de caso uma vez que estes trouxeram 

elementos importantes para a teoria, como a necessidade de novos aplicativos para o 

segmento, além da ampliação do conhecimento sobre o assunto. 

O item 5.1.1 enquadra e discorre sobre a estrutura de mercado em que se encontra a 

Empresa A segundo a teoria apresentada no levantamento teórico.  O item 5.1.2 

descreve em termos da teoria de Porter (1986) a estratégia de competição da Empresa 

A. O item 5.1.3 descreve como a TI tem sido utiliza pelo segmento e o item 5.1.4 

trata da eficiência oferecida pela TI ao segmento. 
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5.1.1 – Sobre a estrutura de mercado em que se encontra a Empresa A 

Como colocado pela Federação das Indústrias de São Paulo (2000), de maneira geral 

o segmento de varejo de moda caminha para uma consolidação nacional, embora seja 

atribuído às lojas de departamentos C&A, Renner e Riachuelo, grandes e tradicionais 

cadeias varejistas, apenas 3% da venda total de vestuário e moda. 

Este número sugere que o segmento enfocado no trabalho insere-se na classificação 

de “indústria fragmentada” apresentada por Porter (1986). Entre os motivos mais 

significativos para a fragmentação que puderam ser levantados com o estudo de caso 

e os dados secundários coletados estão: 

• As barreiras de entrada pouco significativas (de maneira que mesmo micro e 

pequenas empresas podem produzir e comercializar este produto); 

• Flutuações irregulares nas vendas, necessidades variadas do mercado (cada 

consumidor possui necessidade específica, que varia com o gosto pessoal e 

com o tempo) ; 

• Acentuada diferenciação do produto. 

Nesse sentido, das sugestões oferecidas por Porter (1986) para empresas de 

segmentos fragmentados, as mais significativas para o perfil de mercado estudado 

são: 

1) A padronização das diversas necessidades de mercado, de maneira a 

harmonizar as diferenças entre compradores, e neutralizar os aspectos que 

contribuem para a fragmentação; 

2) A eliminação de aspectos que mais contribuem para a fragmentação (nesse 

caso, a prestação de serviços), que pode ser superada com a concessão de 

franquias. 

Mas se está havendo a consolidação da indústria, é conveniente entender a trajetória 

pela qual passa a evolução da indústria e identificar os processos evolutivos de 

maneira a entender a sua estrutura potencial. De fato, dos processos evolutivos 

identificados por Porter (1986) os mais significativos diante das informações 

levantadas são: 

 1) Aprendizagem dos compradores, que estão cada vez mais atentos aos 

itens “da moda” e nas tendências atuais, passando a exigir das varejistas roupas 

com tendências atualizadas, conforme explica Cruz-Moreira (2003); 
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2) Mudanças a longo prazo no crescimento, uma vez que surgiram mudanças 

tais como a mudança do modelo de lojas de departamentos completas para o 

modelo de lojas de departamentos de linha limitada especializadas em 

vestuário, eletrodomésticos ou cama, mesa e banho vide Parente (2000), o 

abandono do conceito ancoragem nos shopping centers (cujo centro de 

gravidade passou a ser o conjunto de negócios formados por praças de 

alimentação, cinemas, parques de diversão e boliches); 

3) Acúmulo de experiência, que proporciona a oferta de novos serviços, tais 

como os financeiros. O acúmulo de experiência tem sido significativo devido 

aos esforços das empresas desse segmento de manter o contato com o cliente e 

entender suas necessidades, por meio de sistemas CRM e de BI. 

Em relação às forças competitivas neste segmento, estas se apresentam da seguinte 

maneira: 

Clientes: força pouco significativa, pelo fato dos clientes serem bastante 

pulverizados e sem poder de negociação; 

Fornecedores: força pouco significativa, pelo fato de existirem poucos fornecedores 

de grande porte e com poder de negociação. Diferentemente das lojas de 

departamentos de linha dura, em as cadeias enfrentam fornecedores de grande porte e 

bastante consolidados, tais como os de eletrodomésticos, nas cadeias de lojas da 

linha mole a maioria dos fornecedores são de pequeno porte, poucos vendem seus 

produtos para outras lojas e sequer utilizam marcas próprias. A integração eletrônica 

da cadeia pode fortalecer os fornecedores. Também a exigência de marcas próprias 

pelas cadeias como a da Empresa A enfraquece o poder de marketing desses 

fornecedores e o acesso destes aos consumidores. Finalmente, a entrada de produtos 

estrangeiros, de acordo coma situação cambial do país, pode também enfraquecer o 

poder dos fornecedores. 

Produtos substitutos : utilizando a interpretação de Parente (2000) para produtos 

substitutos em varejo, na qual não são os produtos que são substitutos, mas sim os 

diferentes tipos de varejo que vendem as mesmas linhas de produtos (concorrência 

inter-tipo), vemos que esta força é muito significativa, uma vez que está cada vez 

maior a concorrência por lojas especializadas e hipermercados. 
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Novos concorrentes: Força medianamente significativa, pois são altas as barreiras 

para entrada de novos concorrentes no que tange ao tamanho das cadeias, oferta de 

crédito, acompanhamento da moda, entre outros. 

Concorrência direta: força bastante significativa principalmente na linha de 

vestuário, uma vez que estão consolidadas as grandes redes de varejo deste 

segmento. Na linha Lar, principalmente nas pequenas cidades onde esta rede de lojas 

tem inserção, a concorrência direta é fraca. 

Portanto, a Figura 24 a seguir resume a análise de forças competitivas. As flechas 

estreitas significam forças pouco significativas, assim como as largas indicam forças 

muito significativas. Os itens com sinal positivo e negativo contribuem para o 

aumento e diminuição da força, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Forças competitivas para a Empresa A. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.2 – Sobre a estratégia da Empresa A 

Em relação à estratégia da Empresa A, à luz da teoria de posicionamento estratégico 

apresentada por Porter (1986), a Empresa A apresenta algumas características 

peculiares que devem ser analisadas para definição de seu posicionamento, conforme 

os itens a seguir: 

5.1.2.1 – Da faixa de clientes atendidos 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas – ABEP (2006), os 

consumidores atendidos pelo varejo no Brasil podem ser classificados 

economicamente, e não mais por classes sociais, segundo os bens que possuem. 

Segundo este critério, 7 classes foram definidas para o consumidor brasileiro: A1, 

A2, B1, B2, C, D e E, em ordem decrescente de propriedade de bens. 

No caso dos grandes centros, nos quais a competição é mais acirrada, a Empresa A 

atende às classes B2, C, e, no caso do vestuário, também à classe D. Nas pequenas 

cidades, enfoca as classes B, C e D e, no caso de artigos para o lar, também a classe 

A. A empresa A usufrui de maiores retornos nas regiões interioranas, pelo fato de já 

possuir grande capilaridade e pela grande experiência de entrar nestas pequenas 

cidades, para onde a moda é levada a partir dos grandes centros e nas quais ainda não 

estão presentes as grandes redes varejistas. A Figura 25 a seguir ilustra, para 

facilidade de análise, a faixa de clientes atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Faixa de clientes atendidos pela Empresa A. 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.2.2 – Das dimensões estratégicas do grupo de concorrentes 

A empresa deixou de comercializar tecidos, um de seus primeiros produtos, para 

comercializar roupas prontas, que são produtos de maior valor agregado devido à 

confecção e às tendências da moda que a peça incorpora. 

No segmento em que atua, principalmente nos grandes centros, existem pelo menos 

três outras empresas que possuem estratégias competitivas semelhantes. Nesse 

sentido, dentro deste grupo estratégico identificado, apresentam-se como Dimensões 

Estratégicas relevantes: 

• Qualidade , que por se tratar de um segmento de vestuário, está relacionado à 

qualidade dos tecidos, da costura, etc. Esta qualidade depende dos 

fornecedores. 

• Atendimento, que envolve principalmente o treinamento dos funcionários, o 

cuidado destes no trato com os clientes e a forma de abordar o cliente, que 

envolve sistemas de remuneração diferentes para cada modelo diferente, que 

podem ser basicamente dois:  

ü Modelo Vendedor, no qual um atendente da loja procura o cliente 

logo que entra na loja para atender sua necessidade (comum no 

interior); 

ü Modelo Assessor, no qual o atendente não aborda o cliente, que fica à 

vontade na loja para escolher e experimentar os produtos (comum em 

São Paulo). 

• Liderança tecnológica: que envolve principalmente moda, por meio da qual 

a empresa baseia-se na tendência da moda mundial e cria seu próprio 

conceito de moda. 

5.1.2.3 – Da estratégia da Empresa A 

Na Empresa A, identificou-se que, de fato, esta opera com produtos de maior 

qualidade (em termos de tecido, costura, etc.). Numa escala de 1 a 5, na maior parte 

das vezes a qualidade do produto corresponde ao nível 4 (Q4) e ao nível 5 (Q5), que 

indicam altos índices de qualidade. Além disso, a Empresa A procura oferecer, bons 

serviços por meio do modelo assessor de atendimento, do conforto em suas lojas e de 
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recursos tais como estacionamento e parcelamento das compras por meio do cartão 

próprio da empresa. 

A empresa busca também trazer aos clientes as últimas tendências da moda, por meio 

de designers próprios que lançam novos produtos a cada estação, da manutenção de 

uma “seção de moda”, que revisa os produtos existentes nas araras, verifica 

tendências e planeja produtos para a próxima estação, e também pela preferência por 

uso de marcas próprias. 

Em relação ao segmento de clientes atendidos pela Empresa A, vemos que este se 

divide em dois: o segmento em pequenas cidades, que compreende uma larga faixa 

de clientes variando de clientes da faixa D até clientes da faixa A, e o segmento em 

grandes centros urbanos, que compreende uma faixa mais estreita, de clientes da 

faixa D até clientes da faixa B2. 

Além disso, nas pequenas cidades a Empresa A diferencia seus produtos da moda 

tendo como concorrentes as butiques e as “lojas de novidades”. Nas grandes cidades, 

concorre diretamente com as outras redes de varejo de roupa e com os 

Hipermercados, neste caso também utiliza a moda para diferenciar seus produtos e 

conseguir um preço diferenciado que lhe seja atraente e proporcione maiores 

margens (premium price). 

De qualquer maneira, seja nas pequenas cidades ou nos grandes centros urbanos, a 

empresa opera com preços diferenciados para seus produtos, mas não tão 

diferenciados quanto as lojas de pequeno porte e de público bem definido, como M 

Officer e Forum.  

No entanto, vê-se que nas pequenas cidades o espectro de clientes atendidos é bem 

maior que nas grandes cidades, o que pode diferenciar da estratégia nestes locais 

daquelas adotadas nas grandes cidades. 

Finalmente, pode-se dizer que nas pequenas cidades a empresa posiciona-se como 

“Diferenciação”, pois utiliza produtos da moda com preços diferenciados e bons 

serviços a um público pulverizado, variando das classes A até D. 

Já nos grandes centros urbanos, a empresa utiliza “Enfoque em diferenciação”, pois 

diferencia seus produtos para um foco de cliente mais específico, primordialmente os 

pertencentes às classes B2, C e D. 
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Vale comentar que o posicionamento da Empresa A em duas estratégias diferentes, o 

que seria extremamente comprometedor para a maioria das empresas segundo Porter 

(1986), é uma dificuldade que consegue ser amenizada pela diferença regional das 

lojas da Empresa A. Embora a grande parte das diretrizes da empresa seja a mesma 

para todas as lojas, existem peculiaridades de gestão que variam de região para 

região, e que são entendidas pela alta direção da empresa. 

Portanto, o reconhecimento por parte da alta direção da empresa das diferenças 

regionais enfrentadas pelas lojas permite que a empresa conviva com essa dicotomia 

de estratégia. 

5.1.3 – Sobre a TI na Empresa A 

Em muitos artigos, tais como Cheberle (2003), utiliza-se os termos front office e back 

office para tratar respectivamente da parte que está diretamente relacionada aos 

clientes, ou que seja a força tarefa geradora de receitas, vide Investorwords (2006), 

daquela que serve de retaguarda da empresa, ou que inclui as operações internas da 

organização que não são acessíveis ou visíveis para o publico geral, vide American 

Heritage Dictionary of the English Language (2004). 

No entanto, no capítulo 2.4 adotou-se o método apresentado por Keh (1998) para o 

entendimento da TI no varejo, o qual divide a empresa em três partes, a interface 

vendedor-varejista, a interna ao varejista e a interface varejista-cliente. 

As tecnologias apresentadas por Keh (1998) em cada uma dessas partes, embora 

sejam boas orientações, não se ajustam diretamente nesta pesquisa, uma vez que 

além de muitas delas já se apresentam ultrapassadas pelo texto ser ainda da década 

de 90, também o segmento de varejo apresentado naquele texto, o de mantimentos, é 

diferente do estudado aqui. 

Dessa maneira, lançando mão da divisão proposta por Keh (1998) e das informações 

obtidas com os estudos e caso e com os dados secundários, serão elencadas as 

tecnologias recentes que são peculiares às lojas de departamentos de vestuário e 

moda, enfoques deste estudo. 

A Figura 26 a seguir resume tais tecnologias. 
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Figura 26: TI utilizada em cada parte da empresa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dessa maneira, o “tino comercial” do profissional da moda ainda é necessário na 

hora de realizar a compra de mercadorias, uma vez que esta operação envolve muitas 

variáveis não quantificáveis. Um sistema de Planejamento de Compras adequado a 

este segmento certamente seria complexo, e possivelmente envolveria todas as 

variáveis colocadas aos atuais profissionais de compras, além de realizar o contato 

com os fornecedores e a previsão da distribuição e da alocação dos produtos nas 

araras das lojas. 

No entanto, deve-se atentar para o fato de que grande parte das empresas 

fornecedoras deste segmento é composta por pequenas empresas, as quais não têm 

porte suficiente ou integração necessária para utilizar estes sistemas, pois tratam de 

sistemas de alto investimento. Dessa maneira, a integração eletrônica é dificultada 

não somente pelo lado da varejista, mas também pelo lado das empresas 

fornecedoras. 

5.1.3.2 – TI interna à varejista 

Sobre a Ferramenta ECR (Efficient Consumer Response), e utilizando-se o modelo 

sugerido por Guisi e Silva (2003) ilustrado pela Figura 27, vemos que tal ferramenta 

não é totalmente aplicável ao segmento de lojas de departamentos da linha mole, 

uma vez que o ECR, ao mesmo tempo em que não contempla algumas 

especificidades deste segmento, possui algumas características que não são 

relevantes para competitividade deste. 

No entanto, dos pontos apresentados pelo modelo de Guisi e Silva (2003), um 

subconjunto, elencado a seguir e destacado na Figura 27, é de grande va lia para o 

segmento de lojas de departamentos da linha mole: 

• Estratégias relevantes dentre as apresentadas no ECR: Sortimento eficiente e 

Introdução eficiente (equivalente à alocação); 

• Processos Chaves: Gerenciamento de Categorias 

• Tecnologias utilizadas: ABC e código de barras (equivalentes aos leitores 

ópticos e, futuramente, ao RFID). 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Componentes importantes do ECR para o segmento em estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse sentido, quando se trata da introdução do ECR no segmento de vestuário e 

moda, alguns cuidados devem ser tomados, pois nem todos os componentes dessa 

ferramenta são igualmente importantes para o sucesso deste segmento. Aliás, cada 

segmento possui peculiaridades que devem ser analisadas e adequadas para a 

introdução de novas ferramentas. 

5.1.3.3 – TI na interface varejista-cliente 

Na interface varejista-cliente, três grupos de tecnologias são importantes para o 

estudo: 

• Automação comercial; 

• CRM e suas extensões Business Intelligence (BI) e Data Mining (DM); 

• B2C e sua versão não transacional, o catálogo eletrônico. 

 

Automação comercial 

Percebeu-se com as informações coletadas nos estudos de caso que os equipamentos 

para automação comercial formam um conjunto qua lificador neste segmento, sem o 

qual não se compete por vários motivos, dentre os quais a perda de eficiência 

operacional no atendimento e a não viabilidade de aplicação de outras ferramentas 

tecnológicas, como o ECR. Dentre as tecnologias para automação comercial estão 

equipamentos de transferência eletrônica de fundos (TEF), impressoras térmicas de 

maior velocidade, terminais de auto-atendimento para pagamento de prestação, 
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ECR

Sortimento
Eficiente

Introdução
Eficiente

Promoção
Eficiente

Reposição
Eficiente

Gerenciamento
de Categorias

Reposição
contínua

ABC Cód Barras EDI CAO DSD/
Cross docking

Ferramenta

Estratégias

Processos Chaves

Tecnologias

ECR

Sortimento
Eficiente

Introdução
Eficiente

Promoção
Eficiente

Reposição
Eficiente

Gerenciamento
de Categorias

Reposição
contínua

ABC Cód Barras EDI CAO DSD/
Cross docking

Ferramenta

Estratégias

Processos Chaves

Tecnologias



108 

 

de retaguarda, leitores ópticos e, brevemente, sistemas de identificação por rádio 

freqüência (RFID). 

 

CRM, Business Intelligence (BI) e Data Mining (DM) 

O CRM Business Intelligence (BI) e Data Mining (DM), passaram a ser sistemas de 

extrema importância para as grandes cadeias. Atualmente, segundo as informações 

dos estudos de caso, o CRM está deixando de ser um fator ganhador de pedidos para 

ser um fator qualificador, uma vez que sem as informações cruciais oferecidas por 

este tipo de sistema é muito difícil tomar decisões com certo grau de confiabilidade 

na empresa. O Data Mining ainda é utilizado por poucas empresas e caracteriza-se, 

portanto, como um fator ganhador de pedido, por oferecer vantagem competitiva que 

as outras empresas do segmento ainda não têm. 

O Business Intelligence, que possui aplicações de caráter mais gerencial e 

estratégico, está em um nível possivelmente menos tecnologicamente sofisticado que 

o Data Mining, mas que também continua sendo um fator ganhador de pedido. 

Portanto, há três camadas de inteligência nestes sistemas, elencadas na Tabela 11: 

Tabela 11: Graus de sofisticação nas aplicações de CRM, Business Intelligence  e Data Mining  

Camadas Grau de sofisticação 

tecnológica 

Finalidade Tipo de análise 

3–Data mining Alto Marketing, 

planejamento comercial 

Perfil de consumo  

2-BI/CRM analític Médio / alto Planejamento 

estratégico 

Desempenho de 

categorias 

1-Banco de Dados Pequeno, dados brutos. - - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na empresa A, o CRM já tem ajudado nos indicadores como Behavior Score e Credit 

Score. No entanto, estes indicadores são insuficientes, pois não permitem previsões 

mais apuradas sobre o comportamento dos clientes, assim como não detectam 

comportamentos que não seguem aqueles padrões definidos pelo mercado, tal como 

o aumento nas vendas devido ao dia das mães. Um comportamento não relacionado a 

um padrão do mercado seria, por exemplo, o fato de a maior parte dos clientes de 
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uma loja ter amigos ou parentes aniversariantes no mês de junho, para os quais 

compram presentes. 

Este tipo de comportamento que não segue o padrão do mercado só pode ser 

detectado por ferramentas mais sofisticadas, como o Data Mining e o Business 

Intelligence. 

Além disso, identificou-se que por serem o Data Mining e o Business Intelligence 

ainda sistemas bastante caros, poucas são as empresas que os utilizam, de maneira 

que o sistema predominante no mercado ainda é o CRM. 

Ainda assim, a eficiência dos sistemas de CRM é maior de acordo com o nível de 

integração existente com o ERP da empresa, conforme foi apontado pela Empresa B. 

Quanto maior a integração entre CRM e ERP, maior a qualidade do sistema em 

termos de quantidade de informações geradas, relatórios fornecidos e 

relacionamentos realizados. Portanto: 

Quanto menor porte da empresa – menor integração ERP/CRM e qualidade do CRM 

 

B2C e sua versão não transacional, o catálogo eletrônico 

De acordo com os estudos de caso realizados, dois tipos de abordagens foram 

encontrados no relacionamento eletrônico com o consumidor, o B2B, chamado 

também de sistema transacional, e o sistema de catálogo eletrônico, não transacional. 

A principal diferença identificada entre o B2C e o catálogo eletrônico é que no 

primeiro há a efetivação da venda. No catálogo eletrônico a venda não é efetuada, 

mas há somente a exposição das mercadorias que podem ser encontradas nas lojas. 

Podem estar incluídos o preço, tamanho e quantidade disponível. 

Tal diferença não significa que o catálogo eletrônico seja pouco complexo. Ao 

contrário, de acordo com a Empresa B sempre há um esforço no sentido de manter o 

conteúdo do site da empresa atualizado, com todos os modelos de peças à venda na 

loja (no caso de vestuário e moda) indicando todos os tamanhos, cores e variações do 

modelo. O fato de serem produtos da moda aumenta ainda mais o trabalho de 

atualização. 

Um levantamento nos sites das empresas citadas no item 3.3.1.1 em janeiro/2006, 

colocado na Tabela 12, indica a situação de cada uma delas em relação aos sistemas 

eletrônicos de relacionamento com o cliente, seja B2C ou catálogos eletrônicos. 
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Tabela 12: Levantamento em sites das lojas: catálogo eletrônico ou transacional 

Empresa Site: transacional ou catálogo 

eletrônico 

Todos os produtos 

Leader Magazine 

Site consultado: 

www.lojasriachuelo.com.br 

Catálogo eletrônico Só apresenta algumas 

promoções, com foto e preço 

do produto. 

Lojas C&A 

Site consultado: 

www.cea.com.br 

Catálogo eletrônico Só apresenta algumas 

promoções, com foto e preço 

do produto. 

Lojas Renner 

Site consultado: 

www.lojasrenner.com.br 

Catálogo eletrônico 

(é possível pagar contas pela Internet) 

Apresenta muitos produtos, 

com foto e preço do produto. 

Lojas Riachuelo S A 

Site consultado: 

www.lojasriachuelo.com.br 

Catálogo eletrônico. Apresenta suas 

marcas próprias de maneira separada. 

Há uma página para B2B. 

Apresenta muitos produtos, 

com foto e preço do produto. 

Pernambucanas 

Site consultado: 

www.pernambucanas.com.br 

Catálogo eletrônico 

 

Apresenta muitos produtos, 

com foto do produto mas 

sem preço. 

Marisa 

Site consultado: 

www.marisa.com.br 

B2C Transacional : é possível 

comprar pelo site. 

Apresenta muitos produtos, 

com foto e preço do produto. 

Zelo 

Site consultado: 

www.zelo.com.br 

B2C Transacional : é possível 

comprar pelo site. 

Apresenta muitos produtos, 

com foto e preço do produto. 

Seller 

Site consultado: 

www.lojaseller.com.br 

Catálogo eletrônico Só apresenta algumas 

promoções, com foto do 

produto sem preço. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
5.1.4 – Sobre os fatores de suporte à eficiência da TI na Empresa A 

Em relação à TI nos processos de negócio da empresa, Na Empresa A, o casamento 

entre o sistema legado e o CRM em desenvolvimento tem sido bom, de acordo com o 

profissional da empresa. A abordagem utilizada para a avaliação positiva foi que o 

sistema esteve on- line todo o tempo, novos indicadores estão sendo sugeridos e 

utilizados pelos funcionários (que antes só conseguiam informações “garimpando” 

no sistema) e o tempo de implantação está de acordo com o planejado. Houve uma 
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preocupação do diretor de TI em entender o funcionamento da empresa para a 

adoção do sistema, além de que nenhum posto de trabalho foi eliminado com a 

implantação do novo sistema. Ou seja, foi uma adaptação sem os problemas iniciais 

de corte de pessoal, comum na reengenharia para implantação de novos sistemas. 

Para o entrevistado, a implantação teria nota 4 numa escala de 0 a 5. 

Em relação à capacitação profissional e gestão de conhecimento entre os 

funcionários para o uso de novos sistemas, no caso do CRM foi oferecido 

treinamento, mas que não foi totalmente satisfatório, pois embora os funcionários 

consigam operar o sistema, o que se pode fazer ainda é superficial. O curso não 

habilitou os profissionais a utilizarem a ampla funcionalidade do novo sistema. De 

maneira geral, numa escala de 0 a 5, a implantação teria nota 3, segundo o 

entrevistado. Este prevê também que o ERP que está sendo implementado exigirá 

pessoal mais treinado e capacitado. 

Em relação aos sistemas de informação na empresa, como já apresentado a empresa 

possui organização altamente departamentalizada, de maneira que os novos sistemas 

estão impondo maior e mais rápido fluxo de informações entre os departamentos da 

empresa. 

Os dois sistemas utilizados antes da introdução do CRM e ERP, os Sistemas A e B, 

deviam ser consultados simultaneamente, pois havia pouco relacionamento dos 

dados dos dois sistemas, impossibilitando a sobreposição de dados e a geração de 

informações que poderiam ser estratégicas ou ajudar a empresa na tomada de decisão 

de seus profissionais. 

Na empresa não existiram evidências fortes de que há preocupação com as 

especificidades das áreas, e o ERP pode ser prejudicial neste sentido, pois impondo 

as melhores práticas, pode retirar uma vantagem competitiva da empresa. 

No entanto, analisando a separação entre domínios estáveis e não estáveis, há a 

presença desse tipo de discernimento na empresa, como no caso do processo de 

compras. O processo de compras é um domínio em desenvolvimento e o próprio 

profissional da empresa afirma que possivelmente não existe um sistema que possa 

satisfazer essa necessidade da empresa. 
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No entanto, no departamento financeiro, mas estáve l, está sendo implantado um 

ERP, mostrando que houve um certo discernimento entre sistemas estáveis e não 

estáveis na empresa, conforme ilustra a Figura 28 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Exemplo de domínio estável e em desenvolvimento na Empresa A. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre a flexibilidade da estrutura de TI para atender rapidamente ao mercado, duas 

abordagens podem ser realizadas: 

• A flexibilidade dos equipamentos, pois os investimentos devem ser realizados 

em tais equipamentos envolvem uma escolha entre níveis de retorno presente 

e futuro; 

• A flexibilidade de atendimento ao mercado, uma vez que essa é um setor que 

se apóia na moda, e o time-to-market é imprescindível. Dessa maneira, são 

necessários equipamentos que capacitem a empresa a transformar tendências 

em produtos. 

O primeiro caso não parece se aplicar bem a esse segmento, uma vez que os sistemas 

utilizados possuem altos níveis de retorno tanto presente quanto futuro (são sistemas 

que se mantém na empresa e não tem horizonte próximo de se tornarem obsoletos, 

como acontece com uma linha de produção de equipamentos eletrônicos). 

No entanto, ao que parece com o estudo na empresa A é que a utilização dos sistemas 

legados não era flexível ao mercado, mas os novos sistemas CRM o são. Já os 

sistemas ERP são sistemas padrão, qualificador, que não limita a empresa em termos 

de flexibilidade. 

Os estudos de caso na Empresa A e na Empresa B mostraram que, quando se trata de 

indicadores, há diferenças nas abordagens e nos tipos de indicadores utilizados, e 
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cada empresa enfoca em um perfil de indicador mais adequado. Os três tipos de 

indicadores identificados são: 

• Indicadores de desempenho da loja de departamentos com a implantação do 

sistema; 

• Indicadores de desempenho do próprio sistema; 

• Indicadores do retorno financeiro ou pagamento da implantação do sistema. 

O CRM já tem ajudado nos indicadores de desempenho da loja de departamentos 

como o Behavior Score, que considera a freqüência de visitas, e o Credit Score, que 

considera a quantidade de pagamentos em dia. É claro que estes indicadores não 

esgotam as possibilidades de retirar informações do sistema, e com a continuidade da 

implantação do sistema, outros indicadores serão utilizados. 

Para a empresa implantadora de sistemas, as medidas de desempenho mais comuns 

são as de eficiência do próprio sistema, como: 

IDS – índice de disponibilidade do sistema 

ITR – índice de tempo de resposta 

No entanto, em termos financeiros, os indicadores que são comumente utilizadas são 

ROI e TCO, antes da implementação do sistema, com duas maneiras de apresentar o 

resultado: 

• Retorno no Tempo: economia realizada durante o prazo de depreciação do 

sistema; 

• Tempo de Retorno: tempo para se pagar o investimento. 

O sucesso do sistema CRM normalmente reflete-se na venda, como no caso da 

Empresa A, onde o resultado do sistema está, basicamente, vinculado ao aumento de 

vendas. No entanto, este indicador sofre muita interferência, e as vendas podem se 

alteradas por outros fatores. 

De uma maneira geral, com a verificação dos fatores de suporte à TI na empresa 

estudada, pôde-se perceber que a implantação tem sido satisfatória, mas que para ter 

sucesso esta deve combinar elementos da empresa que proporcionam suporte e 

sinergia. 

5.2 – Quadro de Referência sobre as tecnologias utilizadas no segmento 

Keh (1998) descreveu a TI utilizada no varejo ao final da década de 90 utilizando 

como estudo de caso a indústria de alimentos. Adotando este modelo, mas com 
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tecnologias atualizadas e utilizando o segmento de lojas de departamentos, 

confeccionou-se a Tabela 13 a seguir,que apresenta as tecnologias presentes na 

empresa estudada, em termos de produtos padronizados (pacotes) e não 

padronizados, e de acordo com a especificidade de cada departamento. 

 

Tabela 13: Sistemas padronizados e não padronizados da Empresa A. 

 Padronizados Não padronizados 

Financeiro (ERP em implantação) MKT (com CRM) 

Desenvolvimento de novas lojas Gerenciamento de Categorias 

Gestão de projetos Compras (possivelmente não existe hoje 

sistema que atenda satisfatoriamente) 

RH Sortimento e Alocação (a implantar) 

Contabilidade  

Engenharia (AutoCad)  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.3 – Modelo MAN/TI na empresa A 

O Modelo MAN/TI, conforme descrito por Laurindo (2002), analisa o papel e os 

impactos da TI na organização, diagnóstico que indica a organização atual da TI na 

empresa. O modelo será aplicado somente à Empresa A pois nesta foi realizado 

estudo de caso de utilização de TI. 

5.3.1 – Análise dos fatores estruturais da empresa 

I – De acordo com Rockart (1979) e com as informações dos estudos de caso das 

empresas A e B, os FCS’s da empresa são: 1) crescimento sustentável, 2) 

organização e cultura ágeis e eficientes e 3) cadeia de suprimentos. 

Os três Fatores Críticos de Sucesso apontados a as respectivas Tecnologias de 

Informação sugeridas para apoio a estes FCS’s estão colocados na Tabela 14 a 

seguir: 
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Tabela 14: Fatores Críticos de Sucesso para a Empresa A 

Fator Crítico de Sucesso Tecnologia da Informação que apóia o FCS 

1) Crescimento Sustentável CRM, por fortalecer o relacionamento com os clientes; 

 

2) Organização e cultura 

ágeis e eficientes 

ERP, por melhorar a organização da empresa, ajudar nas práticas 

gerencias e de controle e propiciar fluxo de trabalho ágil; 

Portal para gestão do conhecimento. 

3) Cadeia de Suprimentos ERP, por manter controle financeiro e comercial sobre itens 

comercializados; 

Sistema de Planejamento de Compras, sortimento e alocação 

adequados, para facilitar a organização das mercadorias no front-

office da empresa; 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

II – Em relação ao grid estratégico de McFarlan (1984), a TI tem impactos tanto 

presentes (CRM, cadeia de suprimentos, ERP) quanto futuros (BI, Planejamento de 

Compras, automação comercial) na empresa, e pode ser classificada no quadrante 

estratégico, vide Figura 29:  

 

 

 

 

 

 

Figura 29:Grid Estratégico: Impacto estratégico da TI na empresa estudada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação à quantidade de informação no processo e no produto, segundo a 

classificação de Porter e Millar (1985), há discussão se artigos de vestuário possuem 

informação, pelo fato de serem produtos de moda e conterem lançamentos e 

tendências recentes incorporados. 
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No entanto, o posicionamento adotado neste trabalho é o de que as roupas da moda 

são o resultado, ou um produto das tendências recentes e de um conjunto de 

informações coletadas, e não incorporam literalmente as informações, tal como 

ocorre numa revista, por exemplo. 

No entanto, há o movimento de oferta de produtos financeiros, empréstimos e 

pagamento de títulos, que podem ser considerados produtos com alta quantidade de 

informação. Nesse movimento, essas empresas deixam de comercializar apenas 

produtos com baixa quantidade de informação e se passam a comercializar, também, 

produtos com alta quantidade de informação, o que classificaria a empresa como alta 

quantidade de informação no produto. 

Em relação ao processo, considera-se como alta a quantidade de informação contida. 

A Figura 30 apresenta a análise de Porter e Millar (1985) para a Empresa A: 

 

 

 

 

 

Figura 30:Matriz de Intensidade de Informação para a empresa estudada. 

 

III – Em relação à perspectiva de alinhamento estratégico segundo Henderson e 

Venkatraman (1993), vemos que a empresa segue uma estratégia de Transformação 

Tecnológica, uma vez que, já possuindo uma estratégia de comercialização de moda, 

adotou uma estratégia de TI a partir da qual construiu uma infra-estrutura de TI. 

No entanto, se considerarmos os novos serviços tais como financeiros e empréstimos, 

temos que o ajuste que a empresa tem realizado pode enquadrar-se como Potencial 

Competitivo, uma vez que já possui uma estratégia de TI (Cartões, conhecimento 

sobre clientes em seu CRM, estrutura de rede para transferência eletrônica de fundos, 

etc.) a partir da qual desenhou sua estrutura de serviços financeiros e outros, para os 

quais criou infra-estrutura própria. 

Portanto, a Figura 31 apresenta a perspectiva de alinhamento estratégico de 

Henderson e Venkatraman (1993) para o segmento em estudo. 
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Figura 31: Perspectivas do alinhamento estratégico para o segmento em estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

IV – Em relação à centralização ou descentralização da TI na empresa colocada por 

Buchanan e Linowes (1980), percebeu-se que a pressão por diferenciação dentro dos 

departamentos da empresa é a principal razão para descentralização da TI, sendo o 

do desejo por controle direto e a ligação do suporte à TI ao poder pouco 

significativos. 

 

5.3.2 – Análise dos fatores referentes à organização da TI: 

V – sobre o grau de descentralização apresentado por Buchanan e Linowes (1980), a 

descrição do ambiente da Empresa A coincidiu com o exemplo de uma cadeia de 

varejo apresentado pelos próprios Buchanan e Linowes (1980), no qual o 

desenvolvimento de novas aplicações de TI parte de cada um dos departamentos, 

pois se entende neste segmento que ninguém entende melhor as necessidades de um 

departamento de moda que o seu gerente. No entanto, nem o gerente nem seus 

funcionários têm capacidade técnica para desenvolver um sistema que satisfaça suas 

necessidades, tampouco é seu desejo fazê- lo. Nesse sentido, o departamento 

demanda do setor de TI a aplicação necessária e este executará o desenvolvimento de 

tal aplicativo de maneira totalmente centralizada a muito centralizada. Como o 

departamento demandante participará da confecção do sistema, temos que o controle 

do desenvolvimento do novo aplicativo estará no intervalo entre totalmente 

centralizado a medianamente centralizado, conforme indica o quadro 

“desenvolvimento de TI” da Figura 32.  
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Figura 32: Centralização/Descentralização do desenvolvimento e operação da TI. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No entanto, uma vez que o sistema esteja pronto, sua operação será executada de 

maneira muito descentralizada a totalmente descentralizada, uma vez que é o pessoal 

do departamento demandante que efetivamente vai operá- lo, e não o pessoal da TI. 

Ainda assim, o departamento de TI deverá manter certo controle sobre a operação de 

TI para garantir seu correto funcionamento, conforme mostra o quadro “operação da 

TI” na Figura 32. 

 

VI – Em relação ao estágio de informatização colocado Nolan (1979), há alguns  

sistemas que requerem maior atenção em tal análise: o ERP, o CRM, BI e data 

mining, o Sistema de Planejamento de Compras e a infra-estrutura de cartões 

próprios da empresa. 

Em relação ao ERP, O usuário tem papel responsável em relação às suas atividades, 

há compartilhamento com sistemas comuns (no caso dos que não foram substituídos 

pelo próprio ERP), e o sistema interage com o banco de dados de clientes, financeiro, 

etc. 

No caso do CRM, embora o usuário ainda não seja responsável pelos dados que o 

sistema pode oferecer, os sistemas de planejamento são ajustados ou customizados 

para a própria empresa, de maneira que encontra-se num período de adaptação na 

organização. 
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Para o sistema de Planejamento de Compras, espera-se que haja um sistema que 

realize os anseios da empresa. Os usuários possuem um entusiasmo sobre o sistema, 

mas continuam realizando as atividades sem a existência do sistema. 

Já a infra-estrutura de cartões, esta aplicação tem processos e fluxos de trabalho bem 

definidos. Há interação com outros sistemas e os resultados são utilizados para fins 

estratégicos. Há iteração entre os usuários e os profissionais de TI. 

Nesse sentido, com a gerência de todos estes aplicativos pela empresa, vê-se que há 

aceitação mútua entre usuários e área de TI da responsabilidade pelo funcionamento 

dos sistemas. Nesse caso, de acordo com a classificação de Nolan (1979), a empresa 

encontra-se no estágio de Maturidade . 

 

VII – Para a análise da evolução da TI na empresa por meio da verificação do estágio 

de descentralização apresentado por Donovan (1988), construiu-se a Figura 33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Estágio de descentralização da Empresa A. 

Como apresentado na análise de Buchanan e Linowes (1980) do item V, cada 

departamento tem poder de decidir que tipos de sistemas implantar ou equipamentos 

/ inovações a adotar, caracterizando a descentralização na decisão quanto ao 

desenvolvimento como alta. 

No entanto, somente departamento de TI pode ou mesmo tem capacitação para 

desenvolver estes sistemas, de maneira que a descentralização no desenvolvimento é 

baixa. 
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Esta situação caracteriza a Empresa A como auxílio / cooperação no 

desenvolvimento de TI, conforme análise sugerida por Donovan (1988) destacada na  

Figura 33. 

 

VIII – Em relação à questão de centralização e descentralização da TI, que segundo 

Grajew e Oliveira (1987) deve ser tratada de maneira “federativa”, ou seja, embora 

haja um planejamento central, há certa autonomia para as equipes descentralizadas 

buscarem soluções específicas, encontrou-se na Empresa A economia de escala 

devido à esse tipo de organização. Como a função é centralizada (diretoria de TI) e a 

operação é descentralizada (os departamentos tem poder de decisão e de operar seus 

sistemas), há economia em termos de planejamento, alocação e compras. 

 

IX – a verificação do nível de participação dos usuários segundo Dias (1985), com o 

procedimento replicado na Figura 34, estabelece três características por meio das 

quais é possível avaliar tal interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Interações entre usuário-analista, conforme Dias (1985). 

 

No caso da Empresa A, a avaliação depende do sistema que está sendo analisado e 

do tipo de profissional em análise, que pode variar desde o lojista, que interage de 

maneira mais passiva até o analista comercial, que interage de maneira mais ativa. 
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No entanto, no caso da Empresa A, considerando os cerca de 600 funcionários 

relacionados com os negócios da empresa e os gerentes das lojas (desconsiderando 

os atendentes lojistas, transportadores, etc.), vemos que estes operam como grupos 

autônomos, com resultados para cada departamento. 

 

X – Análise da organização da área de TI, através de organograma, aspectos sócio 

técnicos, entre outros. 

Por meio do organograma da empresa, pode-se constatar que a TI possui papel de 

destaque, não só pelo fato do diretor de TI estar presente em reuniões da diretoria da 

empresa, o que o coloca no mesmo nível destes, de maneira que oferece não só um 

suporte mas oferece contribuições na tomada de decisão da diretoria, como também a 

TI é um departamento abrangente e que envolve todas as outras áreas da empresa. 

 

5.3.3 – Diagnóstico da TI na Empresa A 

De acordo com as análises realizadas nos itens 5.1 e 5.2, vemos que a Empresa A 

apresenta um conjunto de características peculiares que devem ser consideradas na 

adoção de novos sistemas ou recursos de TI. A Tabela 15 apresenta o diagnóstico 

geral da Empresa A segundo os resultados obtidos por meio do modelo MAN/TI. 

 

Tabela 15: Diagnóstico da TI na Empresa A, conforme Laurindo (2002) 

Item de Análise de TI Empresa A 

I– Fatores Críticos de Sucesso 1) crescimento sustentável; 

2) organização e cultura ágeis e eficientes; 

3) cadeia de suprimentos. 

II– Grid Estratégico e Matriz de 

intensidade de Informação 

Quadrante Estratégico, com alta quantidade de 

informação no processo e baixa no produto. 

III– Alinhamento Estratégico Transformação Tecnológica 

IV– Motivos para 

Descentralização 

Pressão por diferenciação 

V– Grau de Descentralização Operação da TI: de Totalmente centralizada a muito 

centralizada. 

Desenvolvimento da TI: de totalmente descentralizada a 

muito descentralizada 
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VI– Estágio de Informatização  Estágio de Maturidade 

VII– Estágio de 

Descentralização 

Auxílio / Cooperação 

VIII– Função e Operação da TI Organização em federação: função centralizada, 

operação descentralizada. 

IX– Nível de participação 

usuários 

Atuam como grupos semi-autônomos. 

X– Organização da área de TI Posicionado igualmente em relação às outras diretorias, 

o diretor de TI tem influências nas decisões tomadas. 

Fonte: Elaborado pelo  autor. 

 

O fato de a TI ser estratégica e ter grande quantidade de informações no processo e 

pequena no produto, pode remeter a sistemas que são mais relacionados à eficiência, 

à automação e à logística. No entanto, vemos que os produtos incorporam 

características de moda como diferencial competitivo da empresa, e se considerarmos 

que a moda envolve informação agregada ao produto, então a TI apóia a estratégia de 

diferenciação. 

Além disso, vemos que a empresa está migrando para produtos de alta quantidade de 

informação, tais como os produtos financeiros. Nesse ponto também se vê a 

importância da TI para apoio a esta nova linha de atuação das empresas desse 

segmento. 
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6 – Conclusões e Recomendações 

A motivação deste trabalho foi atender aos dois objetivos inicialmente almejados, 

que tratam da avaliação da importância da TI no segmento de lojas de departamentos 

de vestuário e moda, assim como da identificação de um conjunto de práticas de 

gestão da TI utilizadas neste mesmo segmento. 

Em relação ao primeiro objetivo, o trabalho procurou avaliar a importância da TI no 

segmento por meio de um levantamento teórico e da realização de dois estudos de 

caso, sendo um em uma empresa usuária de TI do segmento – Empresa A, e outra 

implantadora de Sistemas de Informação – Empresa B. 

Como resultado, obteve-se uma caracterização tanto do uso da TI como das maneiras 

que esta pode impulsionar a competitividade da empresa do segmento de lojas de 

departamentos. Conforme descrito no capítulo 5, este impulso envolve não só a 

maior aproximação do cliente por meio dos sistemas B2C e dos catálogos 

eletrônicos, como também a prospecção de informações sobre moda, a melhoria 

logística dos produtos por meio dos sistemas de sortimento e alocação e a introdução 

de serviços mais intensivos em informação e de valor agregado, como os serviços 

financeiros, uma tendência neste segmento. 

Grande parte dos sistemas padronizados que antes eram diferenciadores, tais como os 

sistemas financeiros, com a competição passaram a ser qualificadores. No entanto, 

hoje existem sistemas, tais como os sistemas de “planejamento de compra”, 

“sortimento de compra” e “alocação” que agilizam o processo de compra e 

organização da empresa, que são apresentados aqui, ainda como sistemas ganhadores 

de pedido. Ainda assim a adoção destes sistemas está em crescimento e poderão ser 

utilizados por muitas empresas, conforme apontado pela Empresa B. 

Outra evidência da importância da TI neste setor é o diagnóstico da TI apresentado 

na Tabela 15, que apresenta a situação da TI e salienta os pontos nos quais a TI já 

está satisfatória ou tem alto potencial de aplicação. Dentre estas evidências, podemos 

citar dois dos fatores críticos de sucesso da Empresa A, que envolvem a necessidade 

de uma organização eficiente e a atenção à cadeia de suprimentos, ambos fatores de 

alto potencial de aplicação para TI. 

Também a situação de transformação tecnológica apontada pela matriz de 

alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman (1993), assim como o estágio 
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de maturidade em informatização apontado pela análise de Nolan (1979), mostram 

que a TI é um suporte para a estratégia atual da empresa. 

Em relação ao segundo objetivo, as práticas de gestão da TI utilizadas tanto em 

termos de eficiência quanto de eficácia, pôde-se também avaliar por meio dos 

estudos de caso que a TI influencia em muitos aspectos a estratégia de lojas de 

departamentos de vestuário e moda. As principais práticas de gestão de TI que foram 

identificadas foram: 

a) Uso praticamente por todo o segmento de ferramentas de fidelização de clientes, o 

que impõe a estas empresas alta organização tanto na gestão das informações dos 

consumidores quando na gestão de cartões próprios, uma vez que o cartão é a 

principal ferramenta de contato com os clientes. Como visto no levantamento de 

dados apresentados no item 3.3.1.1, o fortalecimento da relação com o cliente é um 

dos principais drivers de investimento em TI; 

b) Aproximação dos sistemas ERP e CRM, de maneira a vincular tanto os dados de 

clientes quanto informações de hábitos de compra com informações financeiras da 

empresa. Como argumentado pela  Empresa B no item 4.2, amarrar estas informações 

traz benefícios para a empresa pois, além de consolidar dados de diversas fontes 

dentro da empresa (os dados da área de marketing e de finanças muitas vezes estão 

dissociados), é possível diferenciar os clientes não só pelo seu hábito de consumo 

como também pelo seu histórico de pagamentos (atrasos no pagamento, número de 

parcelas, etc.); 

c) Utilização de sistemas de alocação eficientes, pois a mescla de um sistema de 

informação eficiente e um processo de trabalho bem estruturado determina o fluxo de 

produtos nas lojas e contribui para alcançar um fator crítico de sucesso em grande 

parte das empresas deste segmento; 

d) Desenvolvimento de sistemas que identificam tendências recentes na moda. Cada 

empresa no segmento de lojas de departamentos de vestuário e moda tem um nicho 

de mercado e identifica-se por um conjunto de marcas que necessitam estar alinhadas 

com a moda atual. Como visto no estudo de caso da Empresa A, acompanhar as 

mudanças de gostos que ocorrem a cada mudança de estação, as tendências dos 

grandes desfiles e estilistas internacionais e até as mudanças ocasionadas pelos meios 

de comunicação são pontos cruciais para o sucesso destes tipos de sistemas. 
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6.1 – Discussão da questão de pesquisa 

Em relação à questão de pesquisa inicialmente colocada, que se refere a como e por 

que a TI tem contribuído para a competitividade de empresas de varejo sobretudo as 

de lojas de departamentos de vestuário e moda, há evidências que corroboram o 

argumento de Farrel (2003) no qual a TI deve estar alinhada a uma competência 

essencial da empresa, de maneira que o conjunto se torne não copiável ou pelo 

menos difícil de ser replicada, sobretudo nos levantamento realizados no item 3.3.1.1 

e nos estudos de caso. A coleta de informações mostrou que algumas empresas têm 

maior ênfase em alguns sistemas que em outros, possivelmente devido a uma  

competência interna à empresa. Outro fator seria uma deficiência que a empresa 

possui e que procurou compensar com uso mais intensivo em TI. 

Como exemplo, o levantamento de dados secundários mostrou que a Renner 

procurou desenvolver, internamente, um sistema de relacionamento com os 

fornecedores, que melhorou seu sistema de alocação. 

Já a Lojas Marisa mantêm seu sistema de vendas B2C via Internet, que juntamente 

com a Loja Zêlo, são as únicas empresas incluídas na pesquisa que conservam este 

tipo transacional de sistema. 

Na C&A, no entanto, os sistemas de CRM e Business Intelligence parecem ser os 

sistemas que absorvem a maior parte dos investimentos, pois estes sistemas 

aproveitam da extensa base de cartões próprios da C&A como fonte de informações. 

Como destacado pela empresa B, os sistemas de fidelização, B2C transacional ou 

não e automação de frente de loja funcionam melhor quando integrados aos sistemas 

gerenciais, como o ERP. Quando a integração é realizada de maneira adequada, os 

resultados são melhores para a empresa. 

Portanto, retomando a Tabela 13, A TI tem contribuído tanto por meio de sistemas 

padronizados, como sistemas financeiros, Engenharia e gestão de projetos, como por 

meio de sistemas não padronizados, que consideram especificidades de uma 

determinada área da empresa, como é o caso dos sistemas de Marketing, de 

gerenciamento de categorias, de compras, sortimento e alocação. 
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6.2 – Discussão das proposições da pesquisa 

Em relação à proposição 1, na qual se apresenta que no setor brasileiro de lojas de 

departamentos de vestuário e moda a TI é capaz de promover benefícios quando esta 

apóia estratégias de enfoque em diferenciação, observaram-se evidências de que, de 

fato, a TI promove benefícios para a estratégia de diferenciação da Empresa A, e que 

pelas características comuns entre as empresas do segmento (classe econômica 

atendida, dependência da moda, perfil de lojas, etc.) deve se estender para todo o 

setor. 

Uma evidência da importância da TI nesse sentido é que os investimentos com 

portais de informações e com a prospecção de informação são alocados para o 

departamento de TI, ou seja, na Empresa A, o departamento de TI é o centro de custo 

de informações sobre as novas tendências da moda na empresa. 

Especificamente em relação à diferenciação, a TI contribui com a prospecção de 

informações atualizadas e de várias origens, necessárias para que a empresa se 

mantenha competitiva  por meio do lançamento de novos produtos embotados de 

tendências recentes. A busca de informações atualizadas sobre moda se dá por meio 

de pesquisa a clientes, por meio dos sistemas CRM, de bancos de dados estrangeiros, 

de apresentações de fotos de estilistas, etc. 

Dessa maneira, a TI é de grande importância uma vez que apóia a estratégia de 

diferenciação ao acelerar o desenvolvimento de novos produtos. 

Outra contribuição da TI para a estratégia da empresa vem da quant idade gigantesca 

de informações que o segmento tem coletado para que os sistemas de fidelização de 

clientes sejam bem sucedidos. Se fidelizar o cliente é um elemento estratégico, então 

a TI traz benefícios pois suporta tal estratégia. 

Outro fato que mostra a importância da TI para o segmento de lojas de 

departamentos de vestuário e moda é que, a exemplo do que ocorre na Empresa A, a 

TI tem permitido a abertura de outros negócios, tais como os serviços financeiros. 

Essa tendência recente que tem ocorrido no segmento consolida não só informações 

dos bancos de dados de clientes, como também informações de mercado financeiro, 

informações de bancos em tempo real, informações governamentais (no caso de 

pagamento de títulos) entre outros. Tal consolidação seria inimaginável ser o uso de 

Tecnologias de Informação recentes. 
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Em relação à segunda proposição, de que numa organização do setor de varejo 

existem alguns “fatores de suporte à TI” que são mais importantes que outros no 

apoio ao aumento da produtividade, sem os quais não é recomendado que a TI seja 

implantada, vemos que há, também neste caso, evidências que corroboram esta 

proposição, tanto pelo relato das implantações de sistemas realizadas na empresa A, 

quanto pela experiência de implantação de sistemas na Empresa B. 

No estudo de caso na Empresa A, foi possível em uma das entrevistas a realização da 

avaliação dos fatores de suporte à TI elencados na Proposição 2, com notas de 1 a 5. 

O critério de escolha da nota foi a atenção dada pelo responsável pela área de TI (no 

caso da Empresa A o diretor de TI) a cada um dos fatores elencados tanto na 

implantação do CRM quanto na manutenção do ERP. 

O resultado da avaliação é resumidamente apresentado a seguir: 

1 – Adequação do SI aos processos de negócio: Planejamento bem feito, bom 

casamento entre o novo sistema e os sistemas legados, implantação regular. Nota 4. 

2 – Capacitação profissional: Treinamento superficial para o uso do CRM. Nota 3. 

3 – Verificação da intensidade de informação para análise do potencial da TI: alta 

quantidade de informação no processo. No produto, roupas, geralmente não haveria  

informação, segundo análise de Porter (1986). No entanto, a Empresa A considera 

que a moda embutida nos produtos é um tipo de informação que diferencia sua 

marca. Além disso, os recentes produtos financeiros também trazem alta quantidade 

de informação. Nota 4. 

4 – Observação das especificidades da empresa, para adequação dos sistemas: Quem 

decide o sistema a ser utilizado em cada área é o próprio gerente, mas há também a 

análise do diretor de TI, como um planejador central. Portanto, a preocupação com 

relação às especificidades de cada departamento da empresa fica dividida entre o 

gerente da área, que não tem a visibilidade da empresa como um todo, e o diretor de 

TI. Nota 3. 

5 – Os sistemas implantados na empresa são sistemas-padrão, ou seja, que podem ser 

utilizados mesmo com altas mudanças no mercado (tais como ERP e CRM). Ainda 

não tentou-se na empresa criar sistemas específicos que possam comprometer 
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altamente o orçamento e tornarem-se obsoletos ante às mudanças no mercado. Nota 

4. 

6 – Existem poucos indicadores de desempenho, sendo o mais utilizado o critério de 

aumento de vendas. Seria necessário repensar novos indicadores com a utilização 

destes novos Sistemas de Informação. Nota 2. 

Dessa maneira, o diagrama de radar da proposição 2 adquire o seguinte formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Diagrama de Radar - Fatores de suporte à TI na Empresa A. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os fatores mais evidentes no estudo foram as especificidades de cada área da 

empresa, que devem ser tratadas de maneira diferenciada para que o conhecimento 

de um departamento, que muitas vezes se trata de um diferencial competitivo da 

empresa, não seja perdido com a implantação de um sistema padronizado, e também 

o treinamento do pessoal, que possivelmente é a principal razão para que o sistema 

não ofereça retorno sobre o investimento. 

Ficou claro também, no caso da empresa pesquisada, a reduzida quantidade de 

indicadores que pudessem atestar os benefícios da implantação de novos sistemas. 
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6.3 – Considerações finais 

No que diz respeito à importância da TI para empresas do segmento de lojas de 

departamentos de vestuário e moda, pôde-se avaliar no decorrer da pesquisa o quanto 

esta tecnologia é importante no que concerne à competitividade das empresas. 

Esta importância é respaldada não somente pelo número de sistemas que têm sido 

implantados, como também pelo esforço que estas empresas despedem para que estes 

sistemas retornem benefícios em termos de competitividade em eficiência e em 

eficácia. 

Finalmente, uma recomendação importante é que esse segmento deve utilizar-se de 

equipamentos que transformem informações, tendências, e retro-alimentações do 

consumidor o mais rapidamente possível em produto. Es tas ferramentas tecnológicas 

caracterizam-se por alta prospecção, rápido processamento e capacidade de alocação 

de produtos. 

As limitações da pesquisa deram-se tanto no aspecto teórico quanto no empírico. 

No aspecto teórico, o reduzido número de pesquisas acadêmicas que tratam do uso 

da TI especificamente em lojas ou segmentos que dependam da moda, segmento no 

qual o nível de padronização dos produtos é baixo, dificultou a construção da 

fundamentação teórica. 

Já no aspecto empírico, a limitação foi o número de empresas dispostas a contribuir 

com a realização da pesquisa. Um maior número de estudos de caso certamente 

melhoraria a análise e traria outras contribuições para a pesquisa. 

Para pesquisas futuras, outros estudos de caso podem ser realizados. Também pode 

ser realizada uma pesquisa do tipo survey a partir das informações aqui levantadas, 

de maneira a medir a adoção dos sistemas e recursos de TI apontados por esta 

pesquisa. 
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Anexo A – Trajetória acadêmica da TI em periódicos brasileiros 

Esta seção investiga a trajetória da TI e sua utilização na gestão empresarial por meio 

de análise de artigos publicados em revistas nacionais qualificadas na área de 

Engenharia de Produção.  

O resultado da análise desses artigos revela indicadores do que há de relevante na 

pesquisa acadêmica por pelo menos três motivos. Primeiramente, estes artigos são 

uma seleção do que há de mais relevante no conjunto enviado às revistas por 

especialistas no assunto. Segundo, os artigos são provavelmente um reflexo dos 

assuntos em evidência dentro de um determinado prazo, uma vez que as revistas 

dessa natureza buscam assuntos atuais. Terceiro, por meio dos artigos é possível 

conhecer os autores e centros de pesquisa que mais se dedicam a um determinado 

assunto. 

Nesse sentido, o levantamento tem como objetivos principais a extração de aspectos 

da TI a serem avaliados ou considerados em um estudo de caso, a realização de uma 

prospecção que permita conhecer a produção acadêmica a respeito da TI e a 

identificação de tendências existentes no uso da TI como ferramenta de uso 

gerencial.  

Em termos de metodologia de pesquisa utilizada em artigos sobre Sistemas de 

Informação, um levantamento realizado também em revistas nacionais da área por 

Hoppen e Meirelles (2005) constatou que, no período entre 1990 e 2003 houve 

significativa redução na proporção de artigos teóricos publicados em relação aos 

trabalhos de caráter empírico, além de que estudos de caso e surveys são os métodos 

preferencialmente adotados (82% dos casos) e há predomínio do tema Administração 

da Informação. 

Ainda o artigo de Hoppen e Meirelles (2005) apresenta que os temas mais abordados 

em todos os 343 trabalhos analisados foram Administração de Sistemas de 

Informação, Uso de Sistemas de Informação e Sistemas de Informação. A busca foi 

feita por meio das palavras-chaves apresentadas pelos artigos. 
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A.1 – Seleção dos periódicos 

Para a escolha dos periódicos a serem analisados, utilizaram-se os critérios a seguir: 

a) Fazer parte do grupo engenharias III da qualificação Qualis da CAPES; 

b) Ser nota A nacional segundo essa classificação, pois assim assume-se que o 

periódico possui artigos de maior qualidade e mais relevantes ao tema; 

c) Ser nacional, pois a ênfase procurada é na produção brasileira, para conhecer 

pesquisadores envolvidos, os centros de pesquisa que estudam o tema, etc... 

Dessa maneira, escolheram-se duas revistas a partir das quais realizou-se um 

levantamento que enumera, caracteriza e classifica as pub licações realizadas nos 

seguintes periódicos: 

• Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (RAE-

FGV); 

• Revista Produção (ABEPRO); 

A distribuição dos artigos deu-se como descrito na tabela 3 e seguiu tendências como 

apresentado na Figura 36 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Publicações sobre TI a partir de 1990 nos principais periódicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A.2 – Seleção e classificação dos artigos 

O procedimento para identificação dos artigos que se enquadram na busca foi por 

meio da leitura do resumo ou abstract. No entanto, em alguns casos foi necessário ler 

o artigo para uma melhor classificação. 

Inicialmente realizou-se uma busca por todos os artigos que se relacionam com 

Tecnologia da Informação e / ou Sistemas de Informação. De cada artigo foi anotado 

volume, número, data, título, autor(es), metodologia utilizada conforme Yin (1994) e 

resumo. Algumas resenhas apresentadas pelas revistas também foram consideradas 

uma vez que também mostram a preocupação da revista em relação ao tema. 

Os artigos que tratam de TI como produto não foram considerados, pois neste caso a 

TI é o produto da empresa, e como outro qualquer a escolha a ser feita em relação à 

venda do produto por fabricantes é um assunto da estratégia dessas empresas. O 

levantamento preocupou-se efetivamente com o uso e gestão da TI. 

A seguir, os artigos foram classificados de acordo com sete aspectos, sendo seis deles 

os fatores de suporte à TI  nas empresas adaptado de Santos e Laurindo (2004) e 

apresentado no item 2.5 deste trabalho, que envolve a utilização da TI nos seguintes 

aspectos, vide Figura 20: 

• 1 – Adequação da TI à gestão ou aos processos de negócio da empresa e sua 

inserção tecnológica nos processos produtivos e produtos; 

• 2 – Relacionamento entre o profissional e a TI (Dias, 1985, apud Laurindo, 

2002), capacitação profissional e TI na gestão de conhecimento; 

• 3 – Intensidade e fluxo de Informação na organização – SI e SIG, e inovação; 

• 4 – Sistemas dedicados – Especificidades das áreas das empresas; 

• 5 – Flexibilidade da estrutura de TI da empresa para atender rapidamente ao 

mercado; 

• 6 – Indicadores adequados, de forma a evitar erros de medição 

 

O sétimo aspecto utilizado foi o “Alinhamento entre estratégias de TI e da 

organização”, relacionado à eficácia, uma vez que este é um assunto recorrente e não 

era contemplado no modelo original proposto por Santos e Laurindo (2004) já que 

este trata apenas de aspectos relacionados à eficiência da TI. 
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Alguns textos ainda tratam da TI em mais de um aspecto, ou de outra maneira, a TI 

caberia em mais de uma categoria das aqui definidas. Exemplos seriam artigos sobre 

EDI, que podem ser inseridos tanto como “grau de inserção tecnológica no processo” 

(como no caso de varejo) quanto em “especificidade do departamento” (aplicação de 

alta importância para negócios onde a velocidade na cadeia de valor é fundamental). 

Nesses casos, o artigo foi contado uma única vez e classificado segundo a categoria à 

qual mais se aproxima, de acordo com a maior ênfase percebida pelo autor deste 

trabalho. Tal decisão não influenciou no número de publicações de cada periódico. 

A Tabela 17 e a Tabela 16 a seguir resumem os artigos selecionados e suas 

classificações: 

Tabela 16: Artigos selecionados e classificação – Gestão & Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 17: Artigos selecionados e classificação – RAE-FGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A.3 – Discussão do levantamento 

Os principais movimentos desta área em termos acadêmicos, refletidos nos artigos de 

periódicos, mostrou que a TI é uma ferramenta presente na busca de soluções para 

problemas de gestão. Entende-se aqui que quanto maior o número de publicações no 

meio acadêmico, maior seria a atenção dada a esta tecnologia para as práticas de 

gestão, uma vez que é um canal de difusão de conhecimento para empresas e novos 

profissionais. 

Do total de 44 artigos contabilizados a partir de 1995 nos dois periódicos 

consultados, a maior parte foi publicada na revista RAE-FGV, conforme mostra a 

Figura 37 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Distribuição dos artigos entre as duas revistas pesquisadas . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A.3.1 – Autores mais freqüentes 

Na revista RAE-FGV, encontrou-se que o autor mais freqüente em termos de 

publicação foi Alberto Luiz Albertin, com 9 artigos publicados, seguido de Rosa 

Maria Moura com três artigos e outros, com no máximo dois artigos publicados, 

conforme a Figura 38 a seguir. 
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Figura 38: Autores que mais publicaram - RAE FGV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já na revisa Gestão & Produção, Fernando José Barbin Laurindo foi o autor mais 

freqüente, com quatro artigos publicados, seguido de Marly Monteiro de Carvalho e 

Tamio Shimizo, com três artigos cada um, conforme mostra a Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Autores que mais publicaram - Gestão & Produção. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A.3.2 – Publicações ocorridas no período 

A relação entre TI e a gestão de processos foi de grande importância, mas não 

encontrou eco nos periódicos brasileiros. Nenhum artigo tratando especificamente da 

relação entre TI e Gestão de processos, tal como descrito por Davenport, foi 

encontrado. 

É possível verificar, também, a influência do Estado como um agente que influencia 

fortemente os trabalhos sobre a TI. Na Figura 40, comentada nos pontos 1 a 5 abaixo, 

vemos as alterações em regulamentos governamentais e a correlação como número 

de trabalhos publicados nos periódicos. 

1 – 1991: Lei da Informática- 8.248/91. 

A lei da informática, embora tenha dado alguma liberdade para o desenvolvimento 

de TI nacional, provocou redução de tecnologias genuinamente nacionais e redução 

do número de parcerias. Além de incentivos fiscais, o PNI – Plano Nacional de 

Informática (lei 8.248/91) promoveu esforços de pesquisa cooperativa através da 

definição de programas como a RNP e Softex. 

A lei 8.248/91 também consolidou a abertura do mercado brasileiro no setor de TI, 

criou, em substituição à política de proteção do mercado anteriormente vigente, 

benefícios e compromissos para os autênticos produtos domésticos, conhecida como 

“política de estímulos”, conforme Ministério da Ciência e Tecnologia (2006). 

2 – 1993: Incentivos fiscais – Leis do MCT passaram a vigorar em 1994. 

3 – 1994: GII – Global Information Infrastructure, criada nos Estados Unidos e 

dirigida pelo então vice-presidente estadunidense Al Gore. 

4 – 2000: Estouro da bolha especulativa e desvalorização cambial. 

5 – 2001: Alteração da Lei da Informática: 5% de redução no IPI - Lei 10.176/2001. 

O foco da lei passou a ser pesquisa e o desenvolvimento, e não mais a produção, 

conforme Scartezzini (2001), do Comitê da área de TI da Secretaria de política de 

informática - CATI/SEPIN. Existe ainda hoje uma regulação, que reduz a alíquota do 

imposto sobre produtos industrializados (IPI) de 15% para 1,5% na produção de 

hardware no Brasil até 2008. 
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Figura 40: Número de publicações sobre TI a partir da década de 90. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A.3.3 – O perfil de cada revista 

A Figura 41 indica o perfil de cada revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Assuntos mais tratados em cada revista (%). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A partir de 1996, a RAE/FGV passou a ter uma seção sobre administração da 

produção e Sistemas de Informação. A partir de 2001, a mesma passou a ter uma 

seção “Gestão da Informação”. Essas inovações foram após as duas edições que 

tiveram maior número de publicações, o que mostra a flexibilidade da revista em 

publicar os assuntos mais recentes. 

A contabilização destes artigos sugere uma visão sobre a trajetória do uso da TI 

durante a década de 90. 

 


