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Suplementos
Recursos de IoT melhoram gestão dos estoques
Fornecedores de sistemas faturam com opções que reduzem custos da operação
Por Jacilio Saraiva — Para o Valor, de São Paulo
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Melhorar a gestão de operações no varejo com recursos de internet das coisas (IoT)
é uma das apostas dos fornecedores de tecnologia para ampliar contratos com a
chegada do 5G.
Pesquisa realizada pela Microsoft com três mil líderes de empresas de diversos
setores, no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, China e Japão, indica
que a adesão à internet das coisas no varejo já alcança 94% dos entrevistados, o
mesmo patamar observado na área de energia e acima da indústria (93%) e saúde
(89%).
Entre as principais razões para implementar recursos de IoT no comércio, os
gestores apontam o aperfeiçoamento da cadeia de fornecimento (42%), vigilância e
segurança das lojas (40%) e melhor organização de estoques (39%).
“Os clientes também querem zerar as perdas de produtos por problemas de
refrigeração e reduzir o consumo de energia”, afirma Thiago Guimarães, gerente
sênior de automação inteligente de processos da brasileira ICTS Provitis, que
começou a vender as primeiras ofertas de IoT no setor, em 2019. Hoje, 100% dos
negócios de IoT da companhia são fechados com empresas varejistas.
Um dos carros-chefes é uma solução de monitoramento de refrigeradores para
alimentos. “Instalamos sensores nos equipamentos para medir, em tempo real, as
variações de temperatura”, explica Guimarães.
Os dispositivos capturam as informações dos balcões e câmaras frias, transmitem os
dados via bluetooth para a nuvem e, depois, um algoritmo analisa o padrão de
“comportamento” das máquinas.
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Eventuais problemas são relatados por meio de um assistente virtual (chatbot) para
o time da loja, que verifica situações como portas de geladeiras abertas ou excesso
de itens armazenados.
Um dos contratos inclui dez lojas de uma grande rede varejista, em São Paulo e na
região Nordeste. Em quatro meses, os sensores detectaram 33 situações que
evitaram a perda de mercadorias avaliadas em quase R$ 50 mil, segundo
Guimarães. “Também foi possível identificar mais de 180 balcões consumindo mais
energia”, diz.
Outro ganho observado no cliente diz respeito à segurança alimentar. A companhia
passou a ter acesso a informações completas sobre a temperatura dos produtos à
venda - antes, um funcionário realizava a leitura três vezes ao dia, com um
termômetro de pistola, anotando os dados à mão, diz o executivo.
A meta da ICTS Provitis é expandir a solução para varejistas regionais, com a
estimativa de chegar a dez grupos e 500 lojas, em 2022. Um dos parceiros no
negócio é a startup Syos, de gestão de refrigeradores por meio de IoT e inteligência
artificial (IA). “O 5G permitirá o aumento da quantidade de dados coletados, com
mais assertividade nos diagnósticos.”
Na avaliação de George Millard, CEO da Mozaiko, empresa que faz parte do Grupo
Stefanini que desenvolve soluções de IoT e analytics (análise de dados), a expectativa
é que os negócios cresçam pelo menos dois dígitos com o estabelecimento das
redes 5G. Das vendas no Brasil, o varejo representa 50% do total da companhia,
antes de logística e indústria, cada uma com uma parcela de 25%. “Há três anos, o
volume de projetos desenvolvidos para o varejo era metade do que temos hoje”,
afirma Millard.
As soluções da Mozaiko, adquirida pela Stefanini no ano passado, analisam dados
em tempo real e utilizam IA para simplificar processos, como o controle de estoques,
por meio de sensores e etiquetas inteligentes que usam tecnologia de
radiofrequência (RFID). As etiquetas permitem o rastreamento das peças desde a
fábrica até a loja e auxiliam os varejistas na gestão de inventários. O maior cliente é a
Riachuelo, que adota os sistemas em fábricas, centros de distribuição e em mais de
350 lojas, informa.
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Millard diz que, como tecnologias de ponta raramente são baratas, a alternativa para
os clientes é escalar a solução para conseguir um retorno mais rápido sobre o
investimento.
Cálculos da Mozaiko indicam que as aplicações, dependendo do projeto, permitem
atingir 98% de precisão do estoque, com redução de 80% nas perdas e de 20% nos
custos, em média. Nas vendas, os lojistas têm um aumento médio de 8%, pois
saberão quando possuem a mercadoria no lugar e hora certos, afirma o executivo.
Olavo Savoia, diretor de operações da startup fuse IoT,
IoT de soluções customizadas,
diz que há demanda represada para supermercados, shopping centers e farmácias
de médio e grande porte. Uma das opções do portfólio é um sistema de controle de
consumo de água para shopping centers, que pode ajudar no rateio entre lojistas e
identificar vazamentos. “O varejo ainda é carente de inovação, principalmente no
monitoramento de operações”, diz. Em abril, a fuse IoT comprou a TAO Energy, de
ferramentas de redução de gastos com energia.
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