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Entidade busca fomentar
automação para empresas
Associação cria centro tecnológico para demonstrar a
empresários de pequeno a grande porte como a simples
adoção de códigos de barras pode elevar lucratividade
Fábio Galiotto
Reportagem Local

São Paulo - A Associação
Brasileira de Automação
(GS1 Brasil) inaugurou um
Centro de Inovação e Tecnologia (CIT ), na capital
paulista, para demonstrar
como a adoção de sistemas
simples podem facilitar a
gestão e elevar a lucratividade tanto das micros
quanto das grandes empresas. O espaço já está aberto
para receber estudantes,
empreendedores e profissionais em geral, interessados em conhecer ferramentas úteis em todo o processo
produtivo, até o varejo.
No CIT, é possível conhecer equipamentos para armazenamento robotizado,
sistemas de rastreabilidade
e soluções para dar maior
segurança ao consumidor
em relação a alimentos e
medicamentos. Facilidades
que podem ser obtidas com
a simples adoção de códigos de barras, por exemplo,
que permitem identificar o
trajeto de produtos desde a
fábrica, dar eficiência à gestão de estoques e, assim,
melhorar os lucros.
A padronização da GS1 é

a mesma usada por 1,4 milhão de empresas em 150
países. Por isso, permite que
desde o pequeno produtor
de frutas, interessado em
exportar, possa buscar soluções com códigos que deem
segurança ao processo. Em
um pequeno selo, já comum
em produtos de hortifrúti
com maior valor agregado
em supermercados pelo País, é possível incluir informações como variedade,
lote, validade e preço.
Para pequenos empresários, a boa notícia é que os
investimentos necessários
são cada vez menores. Ao
menos 90% das 57 mil empresas que são associadas à
GS1 Brasil são micro e pequenas. “Os custos vêm diminuindo porque o nível
tecnológico tem aumentado e a massa crítica também, o que diminui custo
unitário”, diz o presidente
da entidade, João Carlos de
Oliveira.
Ele conta que há desconhecimento sobre processos de automação e que há
uma visão de que não se
trata de um processo prioritário, principalmente nas
pequenas empresas. “Apesar de o controle de estoque

ser algo básico, muitos pequenos empresários não fazem isso, mas podem se
atualizar somente com a
adoção do código de barras”, diz.
PARCERIA COM SEBRAE
A GS1 Oferece cursos gratuitos presenciais e capacitação para uso de ferramentas por meio do Sebrae. O
coordenador de Comércio

do Sebrae no Paraná, Osmar
Da l q u a n o, a f i r m a q u e é
possível entrar em contato
com o GS1 para obter propostas de acordo com o
porte e o mix de produtos
de cada empresa. “O código
de barras permite a rápida
captação de dados sobre
vendas, o controle de estoque e a emissão de relatórios para dar rapidez à tomada de decisões”, diz, ao

Debate aponta
tendências e desafios
A Associação Brasileira
de Automação (GS1 Brasil)
promoveu no último dia
31 a 4ª edição do Brasil em
Código, em São Paulo, para discutir os avanços tecnológicos para negócios.
Debatedores do Brasil, da
Argentina e do México falaram sobre como a automação contribui para as
empresas no cenário atual, com destaque para a
palestra do belga Peter
Hinssen, um dos mais renomados especialistas sobre a sociedade da informação, que falou sobre o
impacto da revolução digital no comportamento
do consumidor.
Hinssen usou exemplos
de como grandes corporações passaram a mapear
todos os passos dos clientes, para melhor aproveitar as oportunidades de
negócios. Porém, alertou
que boa parte ainda está
em fase de aprendizado,
devido às substituições de
ferramentas recém-lançacompletar que as ferramentas permitem a maturação
dos negócios.
Outra ferramenta disponível no CIT que atende essa necessidade é a identificação de produtos por radiofrequência. Segundo a
GS1, uma grande marca de
loja de departamentos dos
Estados Unidos adotou o
sistema e passou a determinar, dia a dia, a quantidade

Setor de motos prevê
restrição do crédito
Gustavo Porto
Agência Estado

Curitiba - O presidente da
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Fermanian,
avaliou ontem que o cenário
para o setor de motos é de
manutenção da restrição ao
crédito, principalmente de
bancos privados, e ainda de
readequação nos custos na
cadeia de motos. Fermanian
afirmou que mesmo com a
liberação de até R$ 45 bilhões pelo Banco Central em
créditos, as dificuldades
continuarão para o setor.
“Os bancos privados manterão a seletividade de crédito mesmo com liberação do
compulsório e com a queda
na inadimplência”, afirmou
Fermanian durante o 24º
Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fena-

brave), em Curitiba (PR).
Dados da Abraciclo apontam
que vendas de motos financiadas recuaram 14,3% no
primeiro semestre de 2014,
ante igual período de 2013,
para 43,3 mil unidades, enquanto as vendas totais caíram 4%.
Segundo Fermanian os
grandes bancos privados
respondem por quase a metade do crédito ao setor, com
a outra metade dividida entre os bancos das montadoras e a Caixa Econômica Federal, via Banco Panamericano. “Há um trabalho da
Abraciclo e do setor público
para mudar o cenário, mas
os bancos privados têm sido
resistentes”, disse presidente
da Abraciclo.
Outra ação das montadoras de motos, segundo Fermanian, é a readequação dos
custos pela cadeia de motos,
com fornecedores, fabricantes e concessionários. “E não
é só cortar mão de obra, é

O Centro de Tecnologia da Indústria Química e
Têxtil (Senai CETIQT) está realizando um
diagnóstico completo sobre o corpo do brasileiro,
para desenvolver uma tabela de medidas que possa
atender a cadeia têxtil e de confecção. A proposta
do projeto é viabilizar o desenvolvimento de
produtos que atendam melhor o consumidor final,
respeitando as características regionais. Cerca de 10
mil voluntários terão suas medidas mapeadas em
todo País através do Body Scanner, equipamento
que em apenas 60 segundos capta mais de 100
medidas do corpo humano. A pesquisa está
acontecendo desde ontem até 20 de agosto, em
Curitiba, e de 26 a 29, em Maringá. Em Curitiba, o
trabalho será desenvolvido em parceria com o
Senai no Paraná, no Campus da Indústria.

e a numeração de calçados
mais vendidos. Isso permitiu a rápida reposição do
estoque de forma inteligente, aumentando o lucro sobre o produto em 20%. “A
tecnologia hoje está mais
barata e, em longo prazo,
dará maior eficiência às
empresas”, conta Dalquano.
■ O repórter viajou a São
Paulo a convite da GS1 Brasil
Ricardo Chicarelli/12-05-2014

Dados da Abraciclo apontam que vendas de motos financiadas recuaram 14,3% no primeiro semestre de 2014

preciso avaliar e fazer mais
com menos recursos”, disse.
Entre as sugestões apresentadas pelo presidente da
Abraciclo para melhoria das

vendas estão a ampliação
das vendas de usadas nas
concessionárias e ainda a
melhor ia no pós-venda.
“Usadas podem ser um dife-
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Senai realiza estudo para
padronizar medidas de roupas

das por novas, antes mesmo da primeira versão ser
inteiramente dominada.
Ele citou que o problema é
que as empresas não
aprenderam a filtrar as informações que têm em
mãos.
Ainda, o CEO da GS1 na
Argentina, Rubén Calónico, explicou como o país
está avançado no rastreamento de remédios, desde
os laboratórios até a aplicação em hospitais. Os argentinos iniciaram há três
anos a implantação do Sistema Nacional de Controle
de Medicamentos, processo que o governo brasileiro
pretende implantar totalmente no setor até o fim
de 2016, por meio de padrões da GS1. Entre os benefícios estão a facilidade
e m re c o l h e r p ro d u t o s
proibidos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o combate ao contrabando e a recuperação de cargas roubadas. (F.G.)

rencial para concessionárias,
pois movimentam quase o
dobro do mercado de motos
novas e as vendas cresceram
mais de 8% no primeiro se-

mestre, contra queda de 4%
nas novas”, justificou. “Já o
incentivo ao pós-venda melhora as vendas de peças”,
concluiu.
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Porto de Paranaguá lidera
exportações de farelo de soja e milho

O Porto de Paranaguá fechou o mês de julho como o
porto que mais exportou milho e farelo de soja no Brasil.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio e listam as exportações brasileiras
de grãos no período. Até julho, Paranaguá exportou 3,2
milhões de toneladas de farelo de soja. O Porto de
Santos, que aparece em segundo lugar no ranking,
exportou pouco mais de 2 milhões de toneladas do
produto. O mesmo foi verificado com o milho. Apesar de
as exportações do produto ainda estarem bem abaixo do
que foi movimentado no mesmo período de 2013, até
julho deste ano o Porto de Paranaguá exportou 1,4
milhão de toneladas do produto. Santos exportou 1,3
milhão de toneladas.

Consumidor pode fazer compras
de chocolate pela internet

A Chocolates Brasil Cacau, marca do Grupo
CRM, inaugurou esta semana a Loja Chocolates
Brasil Cacau Online, considerada a primeira
loja no segmento de chocolates onde o
consumidor poderá comprar produtos via
internet. No site, os consumidores poderão
encontrar parte dos produtos do portfólio da
marca, selecionados para as prateleiras da loja
virtual. Os produtos serão entregues entre 48 e
72 horas após as compras. Um dos focos da
nova loja, segundo a empresa, é atingir os
clientes que a atual rede não consegue atender
geograficamente e clientes que desejam enviar
presentes de forma rápida e fácil. Os preços
praticados na loja online serão os mesmos das
lojas físicas da marca.

