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 A
presentação de N

egócioAutomação, em sentido amplo, é a capacidade de se executar comandos, obter
medidas, regular parâmetros e controlar funções automaticamente, sem a intervenção
humana. Também é sinônimo de integração entre um ou mais sistemas de controle de
determinado equipamento, com o objetivo de propiciar maior conforto, informação e
segurança.

Automação comercial é um recurso para transformar tarefas manuais repetitivas em
processos automáticos, realizados por máquinas. Por meio dela, tarefas suscetíveis a
erros humanos – anotação do peso de uma mercadoria, preenchimento de um cheque,
por exemplo –, quando feitas de maneira informatizada, ganham velocidade e
eficiência. Em relação ao negócio, automatizar equivale a informatizar todas as
operações internas da empresa e integrá-las com fornecedores, bancos, serviços de
proteção ao crédito, operadoras de cartões de débito e crédito, Fisco, entre outros. No
ramo do varejo, cresce o número de empresas que possuem um sistema de
automação comercial para atender às obrigações fiscais. Em geral, o sistema é
subaproveitado no gerenciamento do negócio - em razão de suas limitações ou devido
ao despreparo do empreendedor.

Não basta a preocupação somente com as vendas ou com o atendimento ao público. É
preciso organizar a empresa em seu conjunto, saber onde o dinheiro está sendo
empregado, controlar gastos e despesas financeiras, pois só assim os ganhos que se
conquistam na venda não serão perdidos na retaguarda. Quanto mais completo for o
sistema em sua retaguarda (controle de estoque, contas a pagar, contas a receber,
bancos, etc.) e frente de caixa, maiores serão as vantagens para o negócio. Por isso, a
automação comercial começa a ser entendida pelo empreendedor como um
investimento necessário para aperfeiçoar sua gestão e obter eficiência e produtividade.

Sistemas de automação comercial precisam ser muito bem desenvolvidos, de forma a
não oferecer possibilidade de venda desconectada do sistema emissor de cupom
fiscal, para evitar fraudes. O mercado oferece hoje sistemas com funcionalidades
diferenciadas para variados segmentos, como por exemplo:

    •  Alimentação (bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, confeitarias, sorveterias,
casas noturnas): venda descentralizada por meio de comandas eletrônicas e terminais
touch screen, favorecendo a presença mais ativa do garçom junto ao cliente;
    •  Varejo e micro varejo (vestuário, lojas de materiais de construção,
eletroeletrônicos, magazines, móveis, farmácias): pré-vendas, por meio de PDAs e
terminais touch screen, catálogos eletrônicos, web commerce;
    •  Hotelaria (hotéis, pousadas, albergues, flats): reservas, check in, check out dos
hóspedes;
    •  Supermercados: geração de informações por meio de balanças inteligentes,
exibição eletrônica dos preços diretamente nas gôndolas; - postos de combustíveis:
controle integrado das bombas, serviços, loja de conveniência.

1. Apresentação de Negócio
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Caixas registradoras mecânicas e eletromecânicas foram precursoras da automação
comercial e revolucionaram a gestão do comércio – as primeiras apareceram nos
Estados Unidos em 1878. Na sequência da evolução tecnológica, surgiram as caixas
registradoras eletrônicas, cujo foco se concentrou na operação de registro e totalização
das compras efetuadas.

Com o objetivo de combater fraudes e evitar a sonegação, o Fisco brasileiro criou a
obrigatoriedade do Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Trata-se de um equipamento
homologado pela Comissão Técnica Permanente do ICMS, órgão ligado ao Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). O ECF emite o cupom fiscal com maior
controle e confiabilidade dos registros das operações de vendas, além de simplificar as
responsabilidades fiscais. Com auxílio de um modem acoplado ao equipamento, o
administrador pode enviar ao Fisco, de forma remota, os dados das operações
realizadas.

A obrigatoriedade do ECF serviu como um incentivo às iniciativas de automação nos
demais setores da empresa. Atualmente, o conjunto de equipamentos disponíveis no
mercado compreende, entre outros: - balança eletrônica;

    •  Coletor de dados;
    •  Contador de notas;
    •  Contador de moedas;
    •  CPU de varejo (integrado a monitor touch screen);
    •  Display para clientes;
    •  Equipamento para transferência eletrônica de fundos (TEF);
    •  Emissor de cupom fiscal (ECF);
    •  Gaveta modular;
    •  Impressora de códigos de barra;
    •  Impressora de cheque;
    •  Impressora fiscal (IF);
    •  Impressora térmica;
    •  Leitor de código de barra (portáteis e de mesa);
    •  “maquininha” (para transações via cartão de débito ou crédito);
    •  Máquina registradora (MR);
    •  Microterminal fiscal;
    •  Teclado modular;
    •  Terminal de consulta de preços;
    •  Terminal ponto de venda (PDV);
    •  Terminal multimídia;
Alguns benefícios proporcionados pela automação comercial:

    •  rapidez na verificação de informações; - agilidade no atendimento do caixa;
    •  maior comodidade para o consumidor;
    •  redução de tarefas manuais;
    •  diminuição de erro nas vendas; - aumento no fluxo de clientes por check out;
    •  melhoria nos índices de satisfação dos clientes;

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 2

www.sebrae.com.br


 A
presentação de N

egócio

    •  maior segurança e agilidade na troca e devolução de mercadorias;
    •  aumento na confiabilidade dos processos;
    •  redução de custos;
    •  facilidade para apuração de resultados;
    •  menor desgaste dos funcionários;
    •  segurança e agilidade em inventários;
    •  aumento da produtividade;
    •  melhorias na gestão do negócio;
    •  redução da burocracia;
    •  agilidade na apuração dos impostos;
    •  eficiência no processo de fiscalização.
Desde 2010, empresas que operam pelo regime de lucro real devem cumprir as
obrigações do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conjunto de normas
para transmissão de informações contábeis para o governo, instituídas pelo Decreto n º
6.022, de 22 de janeiro de 2007. O SPED é formado por três subprojetos: Escrituração
Contábil Digital (SPED Contábil), Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) e a Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e). O SPED-Contábil consiste na substituição da escrituração em
papel. Trata-se da obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: Diário
e seus auxiliares, caso houver; Razão e seus auxiliares, se existirem; Balancetes
Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles
transcritos.

A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato
especificado no anexo único à Instrução Normativa RFB nº 787/07. Este arquivo é
submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo SPED. Assinados
a escrituração e o requerimento, a empresa realiza a transmissão para o SPED.
Concluído o procedimento, será fornecido um recibo que deve ser impresso, pois
contém informações importantes para a prática de atos posteriores.

O atraso na entrega do SPED Contábil acarreta multa de R$ 5 mil por mês de atraso.
As sociedades simples e as microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional estão dispensadas desta obrigação.

O SPED Fiscal é um arquivo digital que reúne o conjunto de escriturações de
documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades
federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de
apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo
contribuinte. Este arquivo deve ser assinado digitalmente e transmitido ao ambiente
SPED via internet todos os meses. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) vem sendo
implantada, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita
Federal do Brasil. O sítio eletrônico www.nfe.fazenda.gov.br contém informações sobre
o NF-e, detalhes técnicos, modelo operacional e a legislação já editada sobre o tema.
Por sua vez, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de
existência digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra
entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. Esta
iniciativa decorre do Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007,
entre Receita Federal do Brasil (RFB) e Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais (ABRASF).
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Nos próximos anos, o SPED será uma obrigação para todas as empresas. Para se
preparar para essa nova realidade de escrituração digital, elas precisam treinar
pessoas, adequar processos e, principalmente, investir em sistemas de automação
integrados. Não basta atender apenas ao Fisco. As empresas, principalmente as
PMEs, devem aliar a necessidade de automação fiscal aos benefícios da automação
comercial. Este documento não substitui o plano de negócio .Para elaborá-lo procure o
Sebrae.

Aquecimento da economia interna, abertura de crédito, elevação do poder de compra e
do nível de renda dos consumidores. Neste cenário promissor, o comércio varejista
brasileiro fechou 2010 com faturamento real superior a R$ 100 bilhões, informou a
Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, realizada pela Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Em vários segmentos importantes
da economia, como o de supermercados, por exemplo, lojas de pequeno e médio porte
lideraram o volume de vendas, de acordo com o Índice Nacional de Volume de 2010,
pesquisado pela Nielsen para a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Dentro deste segmento, os supermercados de bairro foram os que mais cresceram.
Em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, esses estabelecimentos
registraram alta de 9,8% nas vendas no ano passado em relação a 2009, enquanto as
grandes redes tiveram crescimento de 8,15%, conforme levantamento da Associação
Mineira dos Supermercados. A entidade atribuiu o bom desempenho a fatores como
praticidade, preços competitivos e atendimento acolhedor aos clientes.

Outro setor que registrou crescimento significativo em 2010 foi o da panificação. Seu
índice de evolução alcançou 13,7%, percentual superior aos 12,6% obtidos em 2009.
Segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria da Panificação (ABIP), as 60
mil padarias que integram o segmento faturaram R$ 56,3 bilhões no ano passado.
Para a ABIP, a evolução do setor é resultado do processo de modernização de gestão
e de serviços, que se reverte em facilidades e alternativas para seus 42,25 milhões de
consumidores.

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sindipan-SP)
divulgou recentemente que os softwares que controlam a informação nutricional dos
alimentos – em conformidade com os parâmetros da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - e imprimem etiquetas para serem coladas aos produtos são os mais
procurados pelos donos de padarias.

o montante necessário para se automatizar um estabelecimento oscila entre R$ 5 mil e
R$ 7 mil por funcionário. De acordo com o Sindipan-SP, o investimento se justifica
porque as margens de lucro do setor estão cada vez menores devido ao aumento da
concorrência e das exigências dos clientes. Diante dessa realidade, uma padaria
automatizada consegue muitos benefícios.

2. Mercado
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A obtenção de um software que auxilie a controlar o estoque, caixa, contas a pagar,
fornecedores, entradas e saídas, fluxo, e, principalmente, faça um cadastro adequado
de seus clientes, é essencial para o bom gerenciamento da uma empresa,
independente de seu porte. Existem diversos programas que realizam tarefas desse
tipo. Assim como a variedade de opções, há também grande variação nos preços
desses softwares.

Pesquisa feita pela Bematech, líder no segmento de tecnologia para o comércio,
constatou que apenas um terço dos cerca de 1,5 milhão de pequenos e médios
varejistas do País, com faturamento médio de R$ 240 mil por ano, possui um sistema
completo de automação comercial - que inclui computador, impressora fiscal e
software de gestão. Outros 30% têm algumas dessas ferramentas e os 40% restantes,
nenhuma. Entre os principais obstáculos para o aumento da automação no pequeno
varejo está o fator financeiro. Um kit básico de automação (computador, impressora e
software de gestão) custa em média R$ 4 mil.

O estudo da Bematech revelou ainda que a compra de soluções está diretamente
relacionada com o investimento do concorrente mais próximo e em menor escala com
os avanços que a automação pode propiciar. A facilidade na gestão cotidiana do
negócio é o benefício mais valorizado entre as empresas que adotaram a automação
(49,2%). Entre as que não estão automatizadas, 54% citaram o benefício de melhorar
o atendimento aos clientes.

As primeiras empresas obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) foram a dos
segmentos de cigarros e combustíveis líquidos em 2008. A obrigatoriedade logo se
estendeu aos demais setores da economia. No ano passado, mais de 450 mil
empresas emitiram o documento, o equivalente a cerca de dois bilhões de NF-e
autorizadas pelas secretarias estaduais da Fazenda. Uma alternativa para os
administradores é o software disponível nos sites dessas secretarias. O programa
gratuito, contudo, não possibilita o armazenamento das notas pelo prazo de cinco
anos, mais o ano fiscal corrente, conforme a legislação determina. Diante de tal
deficiência, as empresas - pequenas e médias, principalmente -, têm demandado
soluções de gestão mais eficientes para suas áreas fiscais. O armazenamento, assim
como o gerenciamento e a guarda segura do certificado digital, são fatores primordiais
na hora da escolha da solução e do fornecedor de NF-e. A obrigatoriedade de entrega
da Escrituração Fiscal Digital está prevista para o mês de abril deste ano. A
complexidade de entender a nova norma é um desafio para as empresas que operam
em diferentes municípios e que deverão emitir uma grande quantidade de notas de
entradas e saídas. Para isso, elas terão que adaptar seus sistemas.

O SPED Fiscal continuará a demandar cuidados, assim como o Contábil. Segundo os
especialistas, acreditar que a empresa está em dia porque enviou o arquivo ao Fisco
no prazo é um erro. É necessário lembrar que a Receita Federal pode fiscalizar os
documentos em até cinco anos, ficando a empresa vulnerável a multas durante esse
período. De modo geral, as empresas precisam de ajuda especializada para se
adequarem ao Sistema Público de Escrituração Digital. Este fato garante, desde já,
oportunidades de negócios aos empreendedores focados em projetos de automação
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das PMEs, principalmente aos desenvolvedores e integradores de software, hardware
e serviços.

Em 2010, o mercado brasileiro de automação comercial alcançou R$ 1,5 bilhão,
segundo dados da Associação Brasileira de Automação Comercial (AFRAC). Entre os
fatores que favoreceram seu desempenho encontram-se as mudanças fiscais e a
utilização de novas tecnologias para um melhor controle do negócio, incluindo itens
como a emissão de nota fiscal eletrônica.

Considerando-se a natureza da prestação do serviço, é possível dispensar a locação
de um ponto comercial e concentrar o negócio na internet, já que a maior parte das
vendas pode ser realizada por meio de um website.

Neste caso, recomenda-se a estruturação de um escritório na casa do empreendedor,
onde possam ser alocados equipamentos e móveis necessários ao exercício da
atividade. Evitam-se, assim, os gastos fixos decorrentes de aluguel comercial.

3. Localização

Montar um negócio com base na internet não é juridicamente diferente de um
tradicional, uma vez que também exige a observância de procedimentos legais, tais
como:

Registro da empresa:De forma geral, a primeira providência para registrar uma
empresa de consultoria em projetos de automação comercial é procurar um contador –
profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da empresa,
auxiliá-lo na escolha da forma jurídica mais adequada ao seu projeto e preencher os
formulários de inscrição exigidos pelos órgãos públicos.

O contador pode informar também sobre a legislação tributária pertinente ao negócio.
Mas antes de contratá-lo, certifique-se de que este prestador de serviço seja um
profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade e de que não existam
reclamações registradas contra ele. Dê preferência aos contadores que ofereçam,
além de assessoria fiscal e tributária, outros serviços contábeis.

Para legalizar a empresa, o empreendedor deverá cumprir as seguintes etapas:

a) Registro da empresa nos seguintes órgãos:

- Junta Comercial; - Secretaria da Receita Federal (CNPJ); - Secretaria Estadual de

4. Exigências Legais e Específicas
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Fazenda; - Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento; -
Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada a recolher a
Contribuição Sindical Patronal anualmente); -Cadastramento junto à Caixa Econômica
Federal no sistema “Conectividade Social – INSS/FGTS”. -Corpo de Bombeiros Militar.
b) Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar sua empresa para fazer a
consulta de local e emissão das certidões de Uso do Solo e Número Oficial. Na maioria
dos municípios brasileiros, as atividades econômicas são regulamentadas em
conformidade com o Plano Diretor Urbano (PDU). É o PDU que determina o tipo de
atividade que pode funcionar no imóvel escolhido por você. Portanto, esse é um passo
fundamental para avaliar a localização da empresa.

As empresas que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem
observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa
do Consumidor (CDC). Publicado em 11 de setembro de 1990, o CDC busca equilibrar
a relação entre consumidores e fornecedores em todo o território brasileiro. O CDC
somente se aplica às operações comerciais em que a relação de consumo estiver
presente, isto é, nos casos em que uma pessoa (física ou jurídica) adquire produtos ou
serviços como destinatário final. Para tanto, é necessário que em uma negociação
estejam presentes o fornecedor e o consumidor, e que o produto ou serviço adquirido
satisfaça as necessidades próprias do consumidor, na condição de destinatário final.
Portanto, operações não caracterizadas como relação de consumo não estão sob a
proteção do CDC, como ocorre, por exemplo, nas compras de mercadorias para serem
revendidas pelo estabelecimento. Nestas operações, as mercadorias adquiridas se
destinam à revenda, e não ao consumo da empresa. Tais negociações se regulam
pelo Código Civil brasileiro e legislações comerciais específicas. Registro de domínio
para internet:

Para criar um website é preciso registrar um nome de domínio. Para tanto, consulte o
site do Registro de Domínios para a Internet no Brasil – Registro.Br, do Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI). Os procedimentos para registro podem ser efetuados
diretamente pelo interessado. Também é possível utilizar serviços de empresa
especializada que realiza estes procedimentos.

No site, encontra-se o Contrato para registro de domínio do Registro.Br e a
regulamentação vigente, para consulta e dowload. Consulte o sistema de pesquisas,
para ter certeza de que o nome pretendido não esteja registrado ou se é uma marca
registrada no Instituto Nacional de Patentes Industriais. Se o resultado da pesquisa
sinalizar "Domínio disponível para registro", significa que o domínio poderá ser
registrado. Caso contrário, você terá que registar outro nome. Antes de iniciar a
operação no sistema de registro, é necessário efetuar um cadastro. Para tanto, está
disponível o tutorial “Cadastrando-se como usuário do sistema de registro”.

Pelas atuais regras, para que o registro de um domínio seja efetivado, são necessários
ao menos dois servidores DNS conectados à Internet e já configurados para o domínio
que está sendo solicitado. Certifique-se disto através do sistema de verificação.

Regras sintáticas que um domínio deve seguir:
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- Tamanho mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, não incluindo a categoria, por
exemplo: no domínio XXXX.COM.BR, esta limitação se refere ao XXXX.

- Caracteres válidos são [A-Z;0-9], o hífen, e os seguintes caracteres acentuados: à, á,
â, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü, ç.

- Não pode conter somente números.

- Para fins de registro, estabelece-se uma equivalência na comparação de nomes de
domínio. O mapeamento será realizado convertendo-se os caracteres acentuados e o
cedilha, respectivamente, para suas versões não acentuadas e o "c", e descartando os
hifens. Somente será permitido o registro de um novo domínio quando não houver
equivalência a um domínio pré-

existente, ou quando o solicitante for a mesma entidade detentora do domínio
equivalente.

Especificamente para o domínio .NOM.BR é necessário a escolha de 2 nomes, ou
seja: NOME1.NOME2.NOM.BR.

Um nome de domínio não contém www. Ou seja, não peça o registro de
“www.xyz.com.br”, o correto será apenas “xyz.com.br”.

Para o registro de um domínio existe um valor a ser retribuído, referente à manutenção
pelo período de um ano. Atualmente, ele é de R$ 30,00. As instruções para o
pagamento são enviadas no e-mail de confirmação do registro do domínio. Os valores
são os mesmo para todos os domínios de primeiro nível (DPNs) - “.com.br” (atividades
comerciais), “.emp.br” (pequenas e microempresas), “.net.br” (atividades comerciais) -
sejam para pessoas jurídicas, profissionais liberais ou pessoas físicas.

O mobile site da empresa poderá utilizar a mesma URL do site convencional. Para
tanto, o site deverá possuir um script que reconheça o browser e redirecione para a
URL do site móvel, que geralmente se hospeda em “m.nomedosite.com.br” ou
“www.nomedosite.com.br/mobile”. O empreendedor também poderá comprar um
domínio com extensão “.mobi”, criada pela DotMobi (www.mtld.mobi). Preço: R$ 60,00
por ano, com validade internacional.

Em ambos os casos, entretanto, especialistas alertam sobre a necessidade da
empresa informar aos usuários e clientes acerca de sua presença na web móvel.
Recomenda-se que a divulgação do mobile site seja feita pelos canais de comunicação
e relacionamento da empresa – email, newsletter, contato pessoal, etc.
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Ainda que o principal canal de vendas seja a internet, a oferta de serviços de
consultoria em projetos de automação comercial requer uma pequena estrutura física.
A área deve ser suficiente para abrigar a instalação de cadeiras, mesas ou estações
de trabalho, estantes ou armários para guardar livros e outros materiais de consulta. O
local deve ser dotado de energia elétrica e banda larga para acesso à internet.

5. Estrutura

Além do dono, apenas dois funcionários são suficientes para a empresa começar a
operar – um profissional de TI (tecnoIogia da informação) e um especialista em vendas
e finanças.

Raciocínio lógico, bom senso e criatividade para encontrar as melhores soluções são
características essenciais ao profissional de TI, além de visão sistêmica, capacidade
analítica, facilidade de interação e integração com clientes. Predisposição às
mudanças e ao aprendizado constante também são fundamentais. Boa comunicação,
liderança, atualização tecnológica e domínio do Inglês completam o perfil deste
profissional.

Espera-se do especialista em vendas e finanças que aporte ao negócio sua
experiência em análise e gestão de projetos, orçamento empresarial, contabilidade
financeira, planejamento tributário, controladoria, entre outras. São ainda requisitos
para este profissional: responsabilidade, senso de organização, agilidade e
flexibilidade para negociação de preços de produtos e serviços, capacidade de
planejar, executar e controlar estratégias comerciais e financeiras.

É recomendável que empreendedor organize um cadastro de profissionais autônomos
capacitados nas diferentes áreas de TI que poderão ser contratados a qualquer tempo
para trabalhar em rede, conforme a demanda. Fornecedores especializados em
equipamentos e softwares de automação comercial, assim como prestadores de
serviços de suporte e integração de sistemas, também devem fazer parte desse
cadastro. No início das operações, o ideal é que o empreendedor contrate serviços
terceirizados e execute, ele próprio, a gestão administrativo-financeira. Sempre que
possível, deve participar de seminários, congressos e cursos direcionados ao seu ramo
de negócio para manter-se atualizado com as tendências do setor. Autônomos

Uma das principais dúvidas dos empreendedores diz respeito à contratação de
pessoas físicas (profissionais autônomos) ou jurídicas (empresas) para prestação de
serviços sem vínculo empregatício.

A fim de diminuir os encargos sociais, as empresas buscam a “terceirização”. No

6. Pessoal
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entanto, é fundamental estar atento ao tipo de atividade que pode ser terceirizada.

Não é possível contratar terceiros para realizarem serviços relacionados às atividades
que justificaram a criação da empresa. A contratação pode abranger atividades
intermediárias da contratante, desde que não haja relação de emprego entre as partes.
Ou seja, a relação entre contratante e contratado não pode ser como aquela existente
entre patrão e empregado, caracterizada pelos elementos de subordinação,
habitualidade, horário, pessoalidade e salário.

Vantagens da contratação de serviços de terceiros:

Mais participação dos dirigentes nas atividades-fim da empresa.

Concentração dos talentos no negócio principal da empresa.

Maior facilidade na gestão do pessoal e das tarefas.

Possibilidade de rescisão do contrato conforme as condições preestabelecidas.

Controle da atividade terceirizada por conta da própria empresa contratada.

Desvantagens que este tipo de contratação pode acarretar:

Sofrer autuação do Ministério do Trabalho e ações trabalhistas em caso de
inobservância das obrigações mencionadas no item acima.

Fiscalização dos serviços prestados para verificar se o contrato de prestação de
serviços está sendo cumprido integralmente, conforme o combinado.

Risco de contratação de empresa não qualificada.

Antes da contratação, recomenda-se verificar se o pessoal disponibilizado pela
empresa terceirizada consta como registrado, e se os direitos trabalhistas e
previdenciários estão sendo respeitados e pagos.

Os seguintes equipamentos são necessários para a montagem de uma consultoria em
projetos de automação comercial: -microcomputadores com acesso à internet em alta
velocidade;

- notebooks - modens para conexão à internet via rede móvel 3G;

- impressora multifuncional; - linha telefônica;

7. Equipamentos
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- móveis e utensílios de escritório; Convém que o empreendedor busque informações
junto aos fabricantes para conhecer o tempo médio de obsolescência dos
equipamentos. Assim, ele poderá realizar a análise de custo-benefício para sua
aquisição (se novos ou usados), bem como planejar a reposição quando necessária.

Fornecedores:

Apple

http://apple.com.br

Associação Linux Brasil

http://www.linuxbrasil.org

Casas Bahia

http://www.casasbahia.com.br

CTIS Digital

http://www.ctisdigital.com.br

Dell

http://www.dell.com.br/

Etna Móveis

http://www.etna.com.br/ch/index.aspx

Extra

http://www.extra.com.br

Fnac

http://www.fnac.com.br

Free Software Foundation

http://www.fsf.org

Giroflex

http://www.giroflex.com.br

Hewlett-Packard (HP)
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http://www8.hp.com/br/pt/home.html

IBM

http://www.ibm.com

Lojas Americanas

http://americanas.com.br

Magazine Luiza

http://www.magazineluiza.com.br

Marelli Ambientes Racionais

http://www.marelli.com.br

Microsoft

http://www.microsoft.com/pt/br/default.aspx

Opera

http://opera.com/mobile

Ponto Frio

http://www.pontofrio.com.br

Positivo Informática

http://www.positivoinformatica.com.br

Submarino

http://www.submarino.com.br

Tok&Stok http://www.tokstok.com.br

Walmart

http://www.walmart.com.br
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A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:Giro dos estoques: o giro
dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital investido em
estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido em base anual e
tem a característica de representar o que aconteceu no passado.Obs.: Quanto maior
for a freqüência de entregas dos fornecedores, logicamente em menores lotes, maior
será o índice de giro dos estoques, também chamado de índice de rotação de
estoques. Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação
do período de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as
vendas futuras, sem que haja suprimento. Nível de serviço ao cliente: o indicador de
nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta entrega, isto é, aquele
segmento de negócio em que o cliente quer receber a mercadoria, ou serviço,
imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de venda que
podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a mercadoria em estoque ou não se
poder executar o serviço com prontidão.Portanto, o estoque dos produtos deve ser
mínimo, visando gerar o menor impacto na alocação de capital de giro. O estoque
mínimo deve ser calculado levando-se em conta o número de dias entre o pedido de
compra e a entrega dos produtos na sede da empresa.A atividade de consultoria em
projetos de automação comercial prescinde de informações atualizadas nas seguintes
áreas:

- redes e sistemas informatizados;

- softwares e equipamentos de automação;

- legislação tributária e sistema fiscal nacional;

- contabilidade e gestão;

- mercado (fluxos e processos de venda).

8. Matéria Prima/Mercadoria

Consultoria em projetos de automação comercial compreende processos cuja
complexidade dependerá do tamanho do estabelecimento e da solução escolhida pela
empresa. Em síntese, este trabalho divide-se nas seguintes etapas:

- Levantamento de necessidades; - Definição dos recursos de hardware e software;

- Treinamento e envolvimento dos usuários;

9. Organização do Processo Produtivo
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- Implantação e acompanhamento;

- Manutenção e suporte; - Integração entre matriz e filiais (se houver);

- Integração da matriz com seus fornecedores.

Aspecto relevante para o negócio, já que todo o processo de consultoria em projetos
deautomação comercial, ou pelo menos a maior parte dele, será realizado com o uso
intensivo de hardware, software e internet.

Desde o recebimento da demanda até o aceite final do cliente, tudo circula por meio
digital. Cada profissional envolvido no processo produtivo desempenha sua tarefa
conectado a web.

Assim, a utilização de computadores, programas e demais ferramentas virtuais, bem
como o uso de ambientes para armazenagem local – no PC - e virtual (computação em
nuvem) são algumas das possibilidades a serem exploradas. Sugere-se uma análise
detalhada das opções disponíveis na internet para uso livre, ou mesmo as oferecidas
no mercado.

No campo gerencial, a automação facilita o controle de diversos processos -
administrativo, caixa, financeiro, entre outros. Por isso, é recomendável a adoção de
um sistema informatizado para quem esteja abrindo um negócio, mesmo que pequeno.
Atualmente existem diversos softwares que podem auxiliar o empreendedor. Seguem
algumas opções:

    •  AS Gestor empresarial 1.59;

    •  Empresarial Master Plus 2.0 (gratuito);

    •  Empresarial Master Sênior 2.0 (gratuito);

10. Automação
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    •  Express Gestão de Tele-vendas (gratuito);

    •  Gestão de Clientes (CRM) 2.10;

    •  Hábil empresarial (gratuito);

    •  Praticus Gestão empresarial;

    •  Totus Free 70608 (gratuito).
Além de fácil utilização, um software gerencial deve incorporar, dentre outros, itens
como:

- Cadastro: clientes, funcionários, fornecedores;

- Movimentos: orçamentos, vendas e serviços;

- Relatórios: serviços a executar, vendas por cliente, vendas por período, vendas a
receber, estoque, aniversariantes do mês;

- Consultas: preços, recebimentos, pagamentos, vendas;

- Gráficos: evolução das vendas, despesas, pagamentos;

- Financeiro: controle de caixa, cheques recebidos, cheques emitidos, controle de
despesa, contas a pagar, controle de funcionários, compras;

- Segurança: backup dos dados.

Este segmento se caracteriza por entregar os serviços diretamente ao demandante.
Portanto, não existem intermediários envolvidos no processo de torná-los disponíveis
aos clientes. Cabe ao dono do negócio definir e estabelecer o fluxo dessa distribuição.

11. Canais de Distribuição
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até o momento em que ele se torna autossustentável. Pode ser caracterizado como: -
investimento fixo: engloba o capital empregado na compra de imóveis (se for o caso),
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas, veículos; - investimentos pré-
operacionais: são todos os gastos ou despesas realizadas com projetos, pesquisa de
mercado, registro da empresa, decoração, honorários profissionais e outros. O
investimento varia de acordo com o porte do empreendimento. Uma microempresa de
consultoria em projetos de automação comercial, estabelecida em uma área de 20 m²
na residência do empreendedor, exige um investimento inicial estimado em R$
14.000,00, a ser alocado majoritariamente nos seguintes itens: - Adequação do local e
compra de mobiliário: R$ 2.000,00 - Equipamentos: R$ 8.000,00 - Abertura da
empresa e divulgação inicial: R$ 4.000,00 As informações aqui prestadas servem
apenas como referência, a partir de um exemplo hipotético. Os valores acima irão
variar conforme a região geográfica que a empresa irá se instalar, necessidade de
reforma do imóvel, tipo de mobiliário, etc. Para uma informação mais apurada sobre o
investimento inicial, sugere-se que o empreendedor utilize o modelo de plano de
negócio disponível no SEBRAE.

12. Investimentos

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles:
prazos médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME)
e prazos médios concedidos a clientes (PMCC).Quanto maior o prazo concedido aos
clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior será sua necessidade de capital
de giro. Portanto, manter estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a
conceder ao cliente pode melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro
em caixa.Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-obra,
aluguel, impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada
ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da
empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa.Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos
fornecedores forem maiores que os prazos médios de estocagem e os prazos

13. Capital de Giro
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concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa.
Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário
para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto,
retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter
problemas com seus pagamentos futuros.Um fluxo de caixa, com previsão de saldos
futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão competente da
necessidade de capital de giro. Só assim as variações nas vendas e nos prazos
praticados no mercado poderão ser geridas com precisão. Estima-se em R$ 10 mil o
capital de giro necessário para a abertura de uma microempresa de consultoria em
projetos de automação comercial.

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente no preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-
prima e insumos consumidos no processo de produção, depreciação de maquinário e
instalações. O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na
compra, produção e venda de produtos ou serviços que compõem o negócio indica
que o empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar
como ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o
controle de todas as despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de
ganhar no resultado final do negócio. Seguem algumas categorias referenciais, com
intuito de exemplificar a proporcionalidade dos gastos.

- Telefones e acesso à internet: R$ 1.050,00;

- Assessoria contábil: R$ 545,00;

- Recursos para manutenções corretivas: 5% do custo do equipamento ao ano;

- Despesas com vendas e divulgação: em torno de 3% das vendas;

14. Custos

Agregar valor significa oferecer produtos e serviços complementares, diferenciando-se
da concorrência e atraindo o público-alvo. Não basta possuir algo que os produtos e
serviços concorrentes não ofereçam. É necessário que esse algo mais seja
reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu nível de
satisfação com o produto ou serviço prestado.

A incorporação dos princípios de sustentabilidade tornou-se um diferencial importante,

15. Diversificação/Agregação de Valor
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uma vez que, no Brasil, cresce o número de consumidores conscientes que valorizam
os serviços fornecidos com o mínimo (ou nenhum) impacto ao meio-ambiente e à
saúde dos seres vivos, a partir de matérias-primas naturais renováveis ou
reaproveitáveis. O consumidor valoriza cada vez mais as questões ambientais em sua
decisão de compra. Ele espera das empresas que, além de serem agentes produtivos,
sejam agentes sociais e ambientais, contribuindo ativamente para o desenvolvimento
da sociedade.

Um projeto sustentável de automação comercial deve levar em conta não apenas a
redução do consumo de energia, mas também a utilização de arquiteturas e processos
que permitam uma maior vida útil às infraestruturas de tecnologia. A título de sugestão,
seguem algumas medidas que podem ser incorporadas para garantir eficiência
financeira e atender aos requisitos de sustentabilidade: - avaliar o consumo e eficiência
energética dos equipamentos;

- utilizar máquinas ajustáveis em relação ao espaço físico e energia;

- dar preferência a dispositivos do tipo “Energy Star” ou com outros “selos Verdes”;

- virtualizar os servidores;

- doar ou reciclar equipamentos que forem substituídos;

- usar fontes alternativas de energia sempre que possível;

- reconsiderar a necessidade de redundância de equipamentos;

- dimensionar a emissão de carbono de uma aplicação em decorrência da energia
gasta com hardware e propor alternativa com emissão menor;

- adequar as soluções de automação aos parâmetros estabelecidos pelas leis e
normas internacionais relacionadas ao meio ambiente;

- substituir reuniões presenciais por reuniões virtuais quando for possível. Tecnologias
como “telepresença” ou “presença virtual” diminuem consideravelmente o número de
viagens terrestres e aéreas, reduzindo, assim, a emissão de carbono lançada no meio
ambiente.

- realizar descarte ecologicamente correto dos equipamentos ao final de sua vida útil;

- incentivar o trabalho remoto junto aos clientes e colaboradores.
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O empreendedor deve sempre entregar o que foi prometido e, quando puder, superar
as expectativas do consumidor. Ao final, a melhor propaganda será feita pelos clientes
satisfeitos e bem atendidos. Recomenda-se que o empreendedor elabore um plano de
comunicação do negócio e o coloque em prática pelo menos três meses antes de
começar a operar. Estratégias de comunicação dirigidas às redes sociais (Linkedin,
Facebook, Twitter, entre outras) mostram-se muito adequadas nessa etapa. Por meio
delas, o empreendedor poderá compartilhar conteúdos relacionados ao segmento em
que irá atuar.

Caso seja interesse do empreendedor, um profissional de marketing e/ou comunicação
poderá ser contratado para desenvolver campanhas de divulgação específicas.

Abaixo, algumas ações mercadológicas acessíveis e eficientes:

- Montar um website com a oferta de serviços e demais valores empresariais;

- Confeccionar folders e flyers para a distribuição em lojas, supermercados, farmácias,
padarias, restaurantes, lanchonetes, livrarias, entidades empresariais de classe, entre
outros;

- Oferecer brindes para clientes que indicam outros clientes;

- Publicar anúncios em jornais e revistas de bairro e de entidades ligadas ao comércio
e serviços;

- Produzir um pequeno portfólio para a apresentação da empresa e dos profissionais,
contendo cartão de visitas, folder, brindes, etc.

- Anunciar em sites de busca e de cotação de preços, que geram maior volume de
tráfego e de vendas.

16. Divulgação

O segmento de AUTOMAÇÃO COMERCIAL, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 6204-0/00 como atividade
deanálise para determinação das necessidades do cliente ou do mercado potencial e a
especificação técnica do sistema quanto à definição das funcionalidades e campo de
aplicação,serviços de assessoria para auxiliar o usuário na definição de um sistema
quanto aos tipos e configurações de equipamentos de informática (hardware), assim
como os programas de computador (software) correspondentes e suas aplicações,
redes e comunicação, etc., não poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME
(Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, por se enquadrar como atividade vedada na Lei Compl.
123/2006, consolidada pela RCGSN 94/2011.

Neste segmento temos as seguintes opções tributárias:

Lucro Presumido: É o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de
mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma forma de tributação
simplificada utilizada para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das pessoas jurídicas que não
estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração do
imposto de Renda e da Contribuição Social é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido para o IRPJ é de 32% e para
a CSLL é de 12%, sobre a receita bruta, para a atividade de escritório de consultoria.
Sobre o resultado da base de calculo (Receita Bruta x 32%), aplica-se as alíquotas de:

IRPJ - 15%, para determinação do IRPJ. Poderá haver um adicional de 10% para a
parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20.000,00, no mês, ou R$ 60.000,00, no
trimestre, uma vez que o imposto é apurado trimestralmente;

CSLL - 9%, para determinação da CSLL. Não há adicional de imposto.

Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes impostos, que são apurados
mensalmente:

PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;

COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.

Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária. Este
sistema é o mais complexo, que deverá ser muito bem avaliado por um contador,
quanto a sua aplicação neste segmento. As alíquotas para este tipo de tributação são:

IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para a
parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20.000,00, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou com opção
do Lucro estimado mensalmente e apuração anual;

CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;

PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.

Neste caso o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para
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Financiamento da Seguridade Social) é não cumulativo, sendo permitido o
aproveitamento do crédito no mesmo percentual, nas aquisições dos produtos.

ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, conforme o município onde
a empresa estiver sediada.

Fundamentos Legais: Leis 9249/1995 (com as alterações posteriores).

APAS

Congresso de Gestão e Feira Internacional de Negócios em Supermercados Expo
Center Norte São Paulo - SP

http://www.feiraapas.com.br

AUTOCOM

Exposição e Congresso de Automação Comercial, Serviços e Soluções para o
Comércio

Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo São Paulo - SP

http://www.autocom2011.com.br

AUTOMEC

Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços Pavilhão de Exposições
do Parque Anhembi São Paulo – SP

http://www.automecfeira.com.br

Bits South America

Feira e Exposição de Produtos e Serviços da Indústria de TI e Logística para
Empresas Centro de Eventos FIERGS Porto Alegre - RS

http://www.bitsouthamerica.com.br

BRASILSHOP Sudeste

Feira e Congresso Internacional do Varejo Expo Center Norte São Paulo – SP

http://www.alshop.com.br

18. Eventos
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Brazil Automation

Exposição e Congresso Internacional de Automação, Sistemas e Instrumentação Expo
Center Norte - Pavilhões Branco 7 e 8 São Paulo – SP

http://www.brazilautomation.com.br

Cards Payment & Identification Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo – SP

http://www.cards2011.com.br

CEMAT South America Feira Internacional de Movimentação de Materiais e Logística
Centro de Exposições Imigrantes São Paulo – SP

http://www.cemat-southamerica.com.br

CONGREPAN Exposição e Congresso Brasileiro da Indústria da Panificação e
Confeitaria Rafain Palace Hotel Foz do Iguaçu - PR http://www.congrepan2011.com.br

Consumer Electronics Brazil Show

Feira Internacional de Consumo Eletrônico Expo Center Norte São Paulo – SP

http://v1.photoimagebrazil.showsite.rxnova.com

Electronicamericas

Feira Internacional da Indústria de Componentes, Subconjuntos, Equipamentos para a
Produção de Componentes, Tecnologia Laser e Optoeletrônica Pavilhão de
Exposições do Parque Anhembi São Paulo - SP http://www.reedalcantara.com.br

Expo Farmácia

Feira de Produtos, Equipamentos e Serviços para Farmácias e Drogarias Expo Center
Norte - Pavilhão Vermelho São Paulo - SP

http://www.expofarmacia.com.br

ExpoPostos & Conveniência

Feira de Postos de Serviços, Lojas de Conveniência e Food Service Expo Center Norte
São Paulo – SP

http://www.postoseconveniencia.com.br

FEBRAMEC Feira Brasileira da Mecânica e Automação Industrial Pavilhão da Festa da
Uva Caxias do Sul – RS
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http://www.febramec.com.br

Fispal Food Service

Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação Fora do Lar Expo Center
Norte São Paulo – SP

http://www.fispalfoodservice.com.br

FISTUR

Feira Internacional de Produtos e Serviços para Gastronomia, Hotelaria e
TurismoPalácio das Convenções do Anhembi São Paulo – SP

http://www.fistur.com.br

Futurecom

Exposição do Setor de Telecomunicações e Tecnologia da Informação Transamerica
Expo Center São Paulo – SP

http://www.futurecom.com.br

Hospitalar

Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais,
Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios

Expo Center Norte São Paulo - SP

http://www.hospitalar.com.br

MERCOSUPER

Feira e Convenção Paranaense de Supermercados Expotrade Pinhais

Curitiba - PR http://www.apras.org.br/mercosuper

MINASPÃO

Feira Nacional de Panificação, Confeitaria e Sorveteria Expominas Belo Horizonte -
MG http://www.fariavasconcelos.com.br/minaspao

Restaubar Show

Feira de Equipamentos, Produtos e Serviços para Donos de Bares, Restaurantes,
Cafeterias, Pizzarias e Clubs Transamerica Expo Center São Paulo – SP
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http://www.restaubar.com.br

Salão da Inovação

Salão de Tecnologia e Cultura da Inovação Parque de Exposições Fenac Novo
Hamburgo - RS http://www.salaodainovacao.com.br

SUPERAGOS Feira e Convenção de Produtos, Serviços e Tecnologia para
Supermercados Flamboyant Shopping Center Goiânia – GO

http://www.agos.com.br/superagos

Associação Brasileira de Automação Comercial - AFRAC

http://www.afrac.com.br

ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

http://www.abes.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação - ABRAT

http://www.abrat.com.br

Associação Brasileira de Internet - Abranet

http://abranet.org.br

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

http://www.abinee.org.br

Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Software e Internet -
Assespro

http://www.assespro.org.br

Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico – camara-e.net, http://www.camara-e.net

Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br

http://www.cgi.br/

19. Entidades em Geral
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Federação Nacional da Informática - FENAINFO

http://www.fenainfo.org.br

GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação http://www.gs1br.org

Sociedade Brasileira de Computação - SBC

http://www.sbc.org.br

As normas técnicas relacionadas abaixo são aplicáveis ao negócio

ABNT NBR 10527:1987 Teclado para digitação de senha utilizado em automação
bancária e comercial - Correspondência entre os caracteres numéricos e alfabéticos -
Padronização

ABNT NBR 10173:1987 Código Nacional de Produtos - Padrão EAN - Especificação

ABNT NBR 10175:1987 Código Nacional de Produtos - Padrão EAN - Determinação
das características de cores, contrastes, reflexibilidade e controle da qualidade

ABNT NBR 10172:1987 Código Nacional de Produtos - Padrão EAN - Codificação,
estrutura lógica e dimensões - Padronização

ABNT NBR 10174:1987 Identificação, localização, impressão e marcação do Código
Nacional de Produtos - Padrão EAN - Procedimento

20. Normas Técnicas

Acesso remoto: habilidade de conexão com uma rede à distância.

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line ou Linha de Assinante Digital Assimétrica):
linha telefônica com taxas de transmissão diferentes nos dois sentidos.

Atacadista: intermediário entre fabricantes e varejistas. Compra e vende mercadorias,
inclusive de empresas concorrentes.

B2B (Business-to-Business): comércio eletrônico entre empresas.

21. Glossário
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B2C (Business-to-Consumer): comércio eletrônico de empresas para o consumidor.

Backlog: carteira de pedidos dos clientes, ainda não atendida; pedido pendente.

Bar code: código de barras.

Blue tooth: tecnologia de comunicação sem fio a curta distância.

Cartão inteligente (smart card): cartão plástico com um chip que armazena
informações de forma criptografada.

Code stiching: tecnologia que permite decifrar e reconstruir os códigos de barras
danificados ou truncados.

Código de barras: série alternativa de barras e espaços representando a informação
em código, que pode ser lida por leitores eletrônicos. Destina-se a facilitar e melhorar
as entradas de dados em um sistema de computação.

Coletor (scanner): equipamento ótico para leitura de códigos de barras.

Código de estoque (CE): atribuição de uma numeração para determinado item.

C2B (Consumer-to-Business): as empresas de adequam ao consumidor e oferecendo
a melhor proposta.

Data Warehouse: sistema de computação utilizado para armazenar informações
relativas às atividades de uma organização em bancos de dados. Possibilita a análise
de grandes volumes de dados coletados dos sistemas transacionais. Dial-up: método
de acesso a computador remoto (ou rede) que se dá via rede de telefonia
convencional.

EDI (Eletronic Data Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de Dados): é a troca de
informações padronizadas entre unidades fisicamente separadas de uma mesma
empresa ou entre parceiros de uma cadeia de abastecimento, por meio de uma rede
de dados. O EDI propicia vantagens como: eliminação de pedidos escritos, transação
em tempo real, faturamento automático, entre outras.

ERP (Enterprise Resource Planning ou SIGE (Sistemas Integrados de Gestão
Empresarial): plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos
departamentos de uma empresa. FIFO (First In, Firs Out): sistema de controle de
estoques no qual o material que entra primeiro deve ser utilizado primeiro.

FTP (File Transfer Protocol): protocolo padrão da Internet usado para transferência de
arquivos entre computadores.

Gadget: dispositivos eletrônicos portáteis como PDAs, celulares, smartphones, leitores
de mp3, entre outros.
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GED: Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

Gestão à vista: sistema que apresenta as informações necessárias para o
gerenciamento por meio de quadros e painéis, de forma s promover a participação de
todos no processo de melhoria.

Hotsite: site criado com prazo de validade determinado, geralmente para apoio
promocional de eventos ou lançamento de produtos.

LAN (Local Area Network): rede de computadores limitada a um prédio ou conjunto de
prédios de uma empresa.

Landing page: é a página para onde o usuário é direcionado, depois de clicar em um
anúncio ou resultado de busca. MAN (Metropolitan Area Network): rede com tecnologia
de alta velocidade e abrangência metropolitana.

NOC (Network Operations Center): centro administrativo e técnico responsável por
gerenciar os aspectos operacionais da rede, tais como controle de acesso roteamento,
etc.

OCR: Reconhecimento Óptico de Caracteres.

Realidade virtual: simulação em computador para antecipar e avaliar, de forma
dinâmica, o funcionamento de um equipamento ou sistema, aperfeiçoando o projeto e
minimizando os riscos.

RFDC (Radiofrequency Data Communications): coleta de dados por radiofreqüência.

ROI (Return on Investment): índice que mede o retorno de um investimento em
determinado projeto.

SLA (Service Level Agreement):Um Acordo sobre o Nível de Serviço geralmente inclui
informações sobre a definição e performance do serviço, responsabilidade das partes,
garantias, gerenciamento de problemas, medidas emergenciais, planos alternativos,
relatórios de monitoramento, segurança, confidencialidade e cancelamento do
contrato.

Smart Tag (ou E-tag): etiqueta inteligente que possui um microchip capaz de
armazenar informações como data de validade, lote de fabricação, descrição do
produto, etc. Os dados são transmitidos a um equipamento de leitura por meio de
radiofrequência.

Touch screen: tela ou monitor sensível ao toque.

Wireless: é a transferência de informação sem a utilização de cabos ou fios.
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A GS1 Brasil oferece cursos específicos para automação comercial ministrados em
sua sede, em São Paulo, nas associações regionais de supermercados em todo o
Brasil. Entre os treinamentos presenciais colocados à disposição pela entidade
encontram-se:

- Código de Barras e a Identificação de Produtos Comerciais

- Código de Barras e a Identificação de Unidades Logísticas

- Epc Rfid – Identificação por Radiofrequencia

- Introdução a Rastreabilidade Logística e de Produtos

- Qualidade de dados & GDSN: Saiba como implementar

Pesquisas

Avaliar ou visitar concorrentes diretos ajuda na hora de adequar a estrutura do negócio
com base em casos reais. Não é razoável utilizar todos os recursos financeiros na
montagem da empresa. Recomenda-se manter algumas reservas para garantir o
capital de giro do empreendimento.

Casar boas ideias com serviços e atendimento de qualidade pode levar uma empresa
a se diferenciar das concorrentes. Recrutar funcionários criativos pode ajudar a
alavancar os negócios.

O empreendedor precisa estar atento ao grau de satisfação dos clientes, buscando
identificar qual a percepção que eles têm em relação à qualidade e diferencial dos
serviços oferecidos. Para tanto, pode realizar pequenas pesquisas de satisfação,
utilizando formulários online objetivos, que permitam extrair as informações desejadas.
Ele também deve criar mecanismos que captem as ideias dos colaboradores e
parceiros, e manter uma postura aberta para receber qualquer observação que chegar
à empresa.

Tarifas bancárias

Cada vez mais as PMEs negociam com os bancos as tarifas cobradas pelos serviços,
uma vez que estes valores apresentam enorme variação. Procure concentrar a
movimentação bancária de sua empresa em apenas uma instituição. Desta forma,
aumentam as chances de você conseguir reduzir os custos das transações ou até
mesmo de obter isenção de algumas tarifas.

De acordo com o Banco Central do Brasil, o custo para cada serviço deve ser previsto
em contrato. Antes de alterar qualquer valor fixado, o banco deverá avisar o cliente

22. Dicas de Negócio
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com um mês de antecedência, no mínimo.

É recomendável que o empreendedor possua algumas características básicas como: -
ter conhecimentos específicos sobre os processos de automação comercial; -
pesquisar e observar permanentemente o mercado em que está atuando, promovendo
ajustes e adaptações no negócio;

- conhecer as tendências de mercado, estar sempre disposto a inovar e promover
mudanças;

- saber administrar as áreas internas da empresa; - demonstrar capacidade de
organização e gerenciamento para planejar e acompanhar o desempenho da empresa;
- acompanhar o desempenho dos concorrentes;

- saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos;

- ter visão clara de onde quer chegar e manter o foco definido da atividade empresarial;
- ter coragem para assumir riscos calculados; - ser persistente e não desistir dos
objetivos traçados; - perceber novas oportunidades e agir rapidamente para aproveitá-
las;

- possuir serenidade e autocontrole emocional para liderar equipes.

23. Características Específicas do Empreendedor

CHINEM, Rivaldo. Marketing e divulgação da pequena empresa. São Paulo : Senac,
2006.

COSTA, Nelson Pereira. Marketing para Empreendedores: um guia para montar e
manter um negócio. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. LEMES JUNIOR, Antônio
Barbosa, PISA, Beatriz Jackiu. Administrando micro e pequenas empresas. Rio de
Janeiro : Elsevier, 2010.

STRAUBHAAR, Joseph, LAROSE, Robert. Comunicação, mídia e tecnologia. São
Paulo : Thomson, 2004.

TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Rio de Janeiro : Elsevier, 2003.

YOUNG, Trevor L. Manual de gerenciamento de projetos. São Paulo : La Selva, 2008.
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Sites relacionados:

http://www.bematech.com.br/

http://www.cdi.org.br/

http://www.computadoresparainclusao.gov.br/

http://www.itautec.com.br

http://sustainableinformationtechnology.blogspot.com/

http://www.sweda.com.br/
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