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O rollout é hoje um dos 

principais desafi os do 

Varejo e não é difícil 

entender por quê

Em um setor com mar-
gens de lucro aper-
tadas e em constante 

transformação, respeitar 
algumas etapas é essencial 
para que a experiência bem-
-sucedida em uma loja física 
seja de fato bem replicada e 
aproveitada pelas demais uni-
dades da sua rede. O Varejo é 
conhecido como o segmento 
que melhor refl ete o atual mo-
mento econômico de um país. 

Quando a economia na-
cional vai bem, as pessoas 
tendem a consumir mais. Com 
isso, o segmento investe, con-
trata, expande e cresce. No 
entanto, diante de qualquer 
insegurança econômica, é na-
tural que o desejo de compra 
seja reprimido, e consequen-
temente, o setor é impactado 
negativamente.

Nos últimos anos, o co-
mércio eletrônico entendeu 
bem a necessidade que, para 
sobreviver, era preciso inovar, 
e o faz até hoje. Agora é a vez 
do varejo físico passar por esse 
processo de transformação 
digital, se reinventar e ofe-
recer novas experiências de 
compra para o consumidor de 
hoje, cada vez mais exigente. 
É por isso que o rollout é tão 
importante para o Varejo.

Rolloutar signifi ca escalar 
aquela tecnologia que é de-
terminante para sua empresa. 
É adotá-la de maneira abran-
gente. É estender o que deu 
certo em uma loja para toda a 
sua rede. É amplifi car os resul-
tados fi nais e compartilhar os 
benefícios de implementação 
benfeita com o maior número 
de clientes possível.  Para isso, 
existem inúmeros critérios a 
serem considerados antes, du-
rante e depois de um rollout. 
Para te ajudar nesse processo, 
elenquei abaixo 5 dicas que 
julgo essenciais para toda 
empresa: 
 • Mineração do mercado: é 

preciso ter um benchmark 
das tecnologias existentes 
e saber o que está sendo 
feito pelos seus compe-
tidores e também pelos 
principais varejistas de 
outros países. O varejo so-
fre com a comprovação do 
ROI e consequentemente 
com a falta de investimen-
to. Por isso, é essencial co-
nhecer as alternativas, ver 
quais são as soluções mais 
aderentes ao seu negócio 
e, só então, investir na 
tecnologia determinada.

 • Não siga modismos: Exis-
te hoje no mercado muitas 
tecnologias que confun-
dem a cabeça do varejista, 
seja de infraestrutura, co-
nectividade, analytics, in-
teligência artifi cial, entre 
tantas outras. No entanto, 
não adianta adotar tal 
ferramenta porque outra 
empresa implementou 
e deu certo. As organi-
zações têm contextos 
e realidades diferentes 
e o que se aplica a uma 
instituição não signifi ca 

necessariamente que dará 
certo em outra.

 • Invista em “peopleware”: 
De nada adianta investir 
num ambiente extrema-
mente tecnológico se 
não houver investimento 
também em pessoas. Sa-
bemos da importância que 
o hardware e o software 
têm para o negócio, mas 
o que faz a diferença 
mesmo para o varejo é o 
“peopleware”. É preciso 
que as equipes de ven-
das estejam integradas e 
preparadas para atender 
o novo consumidor. Tem 
que estar informado, 
preparado, conhecer o 
cliente, saber do produto. 
As pessoas têm de estar 
envolvidas para que tudo 
aconteça de maneira efi -
ciente.

 • Faça um piloto: Não dá 
para pensar em “rolloutar” 
sem antes ter um projeto 
piloto. Será ele o respon-
sável para testar tudo na 
prática, do planejamento 
a implementação. Tudo 
precisa ser mensurado e 
avaliado num determina-
do período de tempo para 
analisar se a performance 
apresentada é a desejada 
e onde é preciso aprimo-
rar. Realizar essa Prova de 
Conceito (POC) é um ato 
imprescindível, pois é ela 
quem validará o ROI e aju-
dará o varejista a extrair 
o melhor da tecnologia 
adotada.

 • Tenha um bom integrador 
de TI: todos os passos an-
teriores dependem de um 
bom parceiro. Em um país 
de grandeza continental 
como o Brasil, é preciso 
considerar as barreiras 
geográfi cas e os desafi os 
que ela proporciona em 
relação à contratação, 
entrega e adoção das 
soluções. É preciso um 
integrador de TI com mus-
culatura e expertise para 
apoiar o varejista durante 
todo o processo, desde a 
defi nição de um roadmap 
até a implementação das 
tecnologias escolhidas. 

É o bom integrador quem 
tem o conhecimento das 
tecnologias disponíveis, de 
quais são as mais aderentes 
ao seu negócio, que sabe 
como integrá-las de maneira 
adequada, que auxiliarão a 
tirar o melhor benefício delas, 
que se responsabilizará por 
toda entrega, implementação, 
treinamento e suporte das 
ferramentas escolhidas.

O rollout no varejo é um 
passo natural para todo vare-
jista que deseja expandir sua 
rede, se manter competitivo 
no mercado e à frente dos 
seus competidores. Os desa-
fi os existem, mas é possível 
superá-los com a ajuda de 
bons parceiros. São eles quem 
tornarão essa jornada fl uída, 
sem atrito, no menor tempo e 
custo possível.

(*) - É Diretor de Soluções e 
Tecnologia da Dimension Data, 

empresa global de soluções 
e serviços de tecnologia da 

informação.

Cinco dicas para fazer 
rollout no Varejo

Augusto Panachão (*)

A questão foi defi nida por 
meio de um recurso do 
Ministério Público do 

Rio Grande do Sul contra uma 
decisão do judiciário local que 
defi niu que o sacrifício dos 
animais não viola do Código 
Estadual de Proteção aos 
animais. A norma local defi niu 
que os rituais de sacrifício nas 
religiões africanas não são 
inconstitucionais, “desde que 
sem excessos ou crueldade”.

O julgamento começou no 
ano passado e foi fi nalizado 
na tarde de ontem (28). Na 
conclusão, os ministros enten-
deram que a crueldade contra 
os animais não faz parte do 
ritual de culto das religiões de 
origem africana. Além disso, a 
Constituição garante a liber-
dade de culto religioso a todos 
os cidadãos. Votaram sobre a 
questão os ministros  Marco 
Aurélio, Alexandre de Moraes, 
Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Rosa Weber, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia e o 
presidente, Dias Toffoli.

STF confi rma validade do sacrifício 
de animais em cultos religiosos

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) confi rmou ontem (28) a constitucionalidade do sacrifício de 
animais na realização de cultos de religiões de matrizes africanas

Grupos religiosos acompanharam a análise sobre lei que proíbe sacrifício animal.
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Durante o julgamento, Barro-
so entendeu que a lei local deu 
proteção especial às religiões 
de matriz africana em razão do 
histórico de discriminação. “A 
liberdade religiosa é um direito 
fundamental das pessoas, é um 
direito que está associado às 
escolhas mais essenciais e mais 
íntimas que uma pessoa pode 
fazer na vida”, disse. 

Fux também destacou que 
todas as religiões devem ter 
suas liturgias respeitadas e 
citou casos de incêndios pro-
vocados contra locais de culto 
de religiões africanas em todo 
o país. “É o momento próprio 
para que o Direito diga em favor 
das religiões de matriz africana 
que não há nenhuma ilegalidade 
no culto de professam e nas li-

turgias que praticam”, afi rmou.
Durante o julgamento, entida-

des defenderam a liberdade de 
culto e afi rmaram que as religiões 
de matriz africana são alvo de 
preconceitos, que abrem cami-
nho para a intolerância religiosa. 
O Fórum Nacional de Proteção 
de Defesa Animal sustentou que 
nenhum dogma pode se legitimar 
pela crueldade (ABr).

Mais de 7 milhões de contri-
buintes enviaram a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física em três semanas. Até as 
17h de ontem (28), a Federal 
recebeu 7.157.062 declara-
ções, equivalente a 23,46% 
do esperado para este ano. 
O prazo para envio da decla-
ração começou no último dia 
7 e vai até de 30 de abril. A 
expectativa da Receita Fede-
ral é receber 30,5 milhões de 
declarações. A pessoa física 
pode optar pelo desconto 
simplifi cado, correspondente 
à dedução de 20% do valor 
dos rendimentos tributáveis, 
limitado a R$ 16.754,34.

A declaração pode ser feita 
de três formas: pelo compu-
tador, por celular ou tablet 
ou por meio do Centro Virtual 
de Atendimento (e-CAC). 
Pelo computador, será utili-
zado o Programa Gerador da 
Declaração - PGD IRPF2019, 
disponível no site da Receita 
Federal. Também é possível 
fazer a declaração com o uso 
de dispositivos móveis, como 

Receita recebe mais de 7 milhões de 
declarações do IR em três semanas

tablets e smartphones, por 
meio do aplicativo Meu Imposto 
de Renda. O serviço também 
está disponível no e-CAC no 
site da Receita, com o uso de 
certifi cado digital, e pode ser 
feito pelo contribuinte ou seu 
representante com procuração.

Estará obrigado a apresentar 
a declaração anual o contri-
buinte que, no ano-calendário 
de 2018, recebeu rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste 
na declaração, cuja soma foi 

superior a R$ 28.559,70. No 
caso da atividade rural, quem 
obteve receita bruta em valor 
superior a 

R$ 142.798,50. É obrigatório 
o preenchimento do número 
do CPF de dependentes e ali-
mentados residentes no país. 
A Receita vinha incluindo essa 
informação gradualmente na 
declaração. No ano passado, 
era obrigatório informar CPF 
para dependentes a partir de 
8 anos (ABr).
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A Eletrobras pretende fi-
nalizar no segundo trimestre 
o modelo que será usado no 
processo de capitalização, 
disse ontem (28) o presidente 
da empresa, Wilson Ferreira 
Júnior. Na sede da estatal no 
Rio de Janeiro, ele detalhou 
os resultados da Eletrobras em 
2018 e falou de perspectivas da 
empresa para a capitalização, 
a Usina Nuclear Angra 3 e o 
quadro de funcionários.

Disse que não pensaria em 
interromper o processo de 
capitalização por conta do lu-
cro de 2018, que chegou a R$ 
13,3 bilhões. No ano anterior, a 
Eletrobras havia registrado pre-
juízo de mais de R$ 1,7 bilhão. 
Explicou a conclusão citando 
os dividendos mínimos obriga-
tórios de R$ 3,5 bilhões, que a 
companhia não tem perspectiva 
de caixa para pagar, e a neces-
sidade de conseguir um sócio 
privado para concluir Angra 3, 
já que o investimento requerido 
para concluir o projeto chega a 
R$ 15 bilhões.

“São dois elementos, seja 
no investimento, seja na re-
muneração do acionista, que 
demonstram que a companhia 
melhorou muito, produziu lu-
cro, mas não tem capacidade 
fi nanceira sufi ciente para pagar 
dividendos mínimos nem ousar 
em investimentos maiores. Por 

Eletrobras: lucro não afasta ‘necessidade’
de capitalização

Presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior.
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preventiva do ex-presidente 
Michel Temer e do ex-ministro 
de Minas e Energia Moreira 
Franco, na Operação Descon-
taminação. 

Em uma apresentação a in-
vestidores, realizada antes da 
enrevista à imprensa, o presi-
dente da Eletrobras detalhou 
os resultados da empresa em 
2018. Se retiradas as receitas 
não recorrentes, como as 
privatizações de subsidiárias, 
a Eletrobras teve um lucro 
líquido recorrente de R$ 5,073 
bilhões. Apesar de bem menor 
que o lucro líquido total, de R$ 
13,4 bilhões, o lucro líquido 
recorrente do ano passado 
representa um crescimento em 
relação a 2017.

Entre outros temas, Ferreira 
Júnior destacou os investimen-
tos da Eletrobras em 2018, que 
atingiram o menor patamar da 
década, com cerca de R$ 4,6 
bilhões, com 75% dos projetos 
em andamento realizados. “A 
parte boa é que atingimos um 
dos maiores índices de reali-
zação. O ruim é que ainda é 
pequeno, e pequeno propor-
cionalmente ao tamanho da 
Eletrobras”, disse ele, que 
apesar disso considerou que a 
empresa está no caminho certo 
ao reduzir sua alavancagem, o 
que permitirá mais investimen-
tos no futuro (ABr).

isso, a necessidade de capita-
lização”. Com a modelagem 
do processo de capitalização 
pronta até junho e a conclu-
são de discussões importantes 
no Congresso no primeiro 
semestre, a expectativa do 
governo, segundo ele, é que 
a capitalização possa ocorrer 
ainda este ano.

Sobre a construção da ter-
ceira usina nuclear brasileira, a 
Eletrobras no momento discute 
o formato com que pode agre-
gar um sócio ao projeto. Essa 
defi nição deve ser concluída 
neste semestre, junto com 
a redação do edital que será 
usado para buscar esse parceiro 
internacionalmente. No segun-

do semestre, deve ocorrer a 
concorrência internacional. A 
Usina Angra 3 precisa ser con-
cluída até 31 de dezembro de 
2025, para que possa funcionar 
a partir de 1º de janeiro de 2026. 
Segundo Ferreira Junior, a obra 
pode levar 55 meses, em uma 
previsão conservadora, mas 
63% do trabalho já estão feitos.

“Se a gente seguir esse crono-
grama, temos mais de um ano 
para que se possa mobilizar o 
cara [sócio] em canteiro de obra 
e começar a obra com 55 meses 
e terminar ela antes de 31 de 
dezembro de 2025”.

A obra da usina está parada 
desde 2015, e suspeitas de 
corrupção levaram à prisão 

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Kajuru propõe que 
o Fundeb se torne 
permanente

O senador Jorge Kajuru (PSB-
-GO) defendeu ontem (28) que 
uma mudança constitucional 
para tornar permanente o Fun-
deb. Pela proposta de sua autoria 
a vigência do Fundeb terá caráter 
permanente. De acordo com a 
Constituição, a vigência do fundo 
se encerra em 2020. Ao garantir 
a continuidade do Fundeb, fi cam 
mantidos os recursos da União 
para os estados e os municípios 
investirem na educação básica, 
benefi ciaando 63,6 milhões de 
alunos da pré-escola, do ensino 
fundamental e do ensino médio 
em todo o Brasil. 

Kajuru agradeceu aos senado-
res que assinaram em conjunto 
a proposta e destacou a impor-
tância da Educação para o país. 
“Com esse apoio, vai tramitar 
nesta Casa carregando toda a 
importância que a Educação 
tem para construirmos uma 
nação soberana, capaz de ocu-
par o seu lugar no concerto das 
nações civilizadas do mundo. 
Hoje agradeci aqui, dando o 
nome de cada um, aos 30 colegas 
que assinaram essa minha PEC, 
demonstrando a importância 
que os senhores e senhoras 
atribuem à Educação em nosso 
país”, ressaltou (Ag.Senado).

O senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) falou ontem (28) 
que o governo federal pre-
cisa entender a necessidade 
de diálogo constante com o 
Congresso, se quiser aprovar 
os projetos que considera 
prioritários, como a reforma da 
Previdência e o pacote de com-
bate à violência e à corrupção. 
Para ele, é um avanço a vinda 
de ministros ao Congresso para 
explicar as prioridades de suas 
pastas. 

“Eu vi um avanço, eu vi um 
sinal. Quatro ministros esti-
veram aqui ao mesmo tempo, 
tumultuaram, porque, quatro 
ministros ao mesmo tempo, a 

gente tem que se desdobrar, 
mas foi um sinal de que o pre-
sidente entendeu que isso aqui 
não é quartel, de que o Moro 
entendeu que isso aqui não é 
vara criminal. Ótimo, começou 
o diálogo, começou a conversa. 
Aqui é a Casa do diálogo, da 
conversa”, afi rmou.

O senador também se mos-
trou preocupado com os discur-
sos de ódio nas redes sócias, e 
acrescentou que o extremismo 
é perigoso. “Não podemos per-
mitir que a fl or do ódio abra 
as suas pétalas e envenene o 
país. É muito perigoso se isso 
acontecer”, disse Plínio (Ag.
Senado).

A necessidade de dialogar 
com o Congresso


