
Parceiro nas
VENDAS

Munidos de celular,
vendedores enviam
à empresa dados que
revelam em tempo
real o que acontece
no mercado

Q
uantos caminhões e entregadores serão
necessários para atender amanhã às
vendas feitas hoje? Essa é uma questão
crucial para a Spaipa, distribuidora da
Coca-Cola no Paraná e no oeste paulista.
Para a logística da empresa, o ideal é que
esse número seja definido o mais cedo

possível. Assim, evita-se, por exemplo, que 100 caminhões
sejam colocados à disposição, quando 40 bastariam.

Embora a força de vendas da Spaipa esteja equipada
com PDAs desde 2001, só foi possível antecipar a chegada
dessas informações ao sistema quando entrou em cena a
transmissão de dados via celular. No passado, só em torno
das 2 horas da madrugada era possível saber a quantidade

ideal de caminhões e entregadores. Agora, às 10 horas da
noite, no máximo, a conta está fechada. Como os dados
das transações são enviados pelos 330 vendedores via
celular três vezes ao dia- na hora do almoço, no meio e
no fim da tarde -, é possível acompanhar o que acontece
no mercado em tempo real. "Por volta das 14h30 já temos
uma ordem de grandeza, sinalizada para os parceiros, que
podem se ajustar à nossa necessidade, quase on demand",
afirma Cláudio Fontes, gerente da divisão de TI da Spaipa.

Atualmente, nas áreas mais centrais das cidades atendidas
pela Spaipa, os vendedores carregam smartphones POZ,
da Cyberbank, cedidos em comodato pela Vivo, dentro de
um pacote corporativo de transmissão de dados. É uma
solução convergente, que integra voz, acesso à internet,
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e-mail e um aplicativo de vendas desenvolvido inter-
namente. "Mas o uso da voz é contingência - só vale para
situações emergenciais", diz Fontes.

Outro modelo de smartphone, com mais recursos e rede
de transmissão de dados EV-DO, mais rápida, facilita a
vida dos executivos. Embora estejam equipados com
laptops, eles levam no bolso o Harrier, da Audiovox. Como
esse time também está muito presente no mercado, em
muitas tarefas é mais prático usar o aparelhinho do que
o notebook. "Se os executivos encontram uma exposição
do produto que não está em conformidade com o acordado,
não precisam explicar. É só fazer um filminho com a câmera
do aparelho, anexar a um e-mail e enviar", afirma Fontes.
Uma facilidade presente nos smartphones utilizados pela
Spaipa é o Smartmail, serviço da Vivo que mantém o
aparelho sincronizado com o servidor de e-mails.

A conectividade oferecida por um celular com infra-
vermelho mantém na ativa os PDAs adotados em 2001
pela empresa. Robustos e resistentes, os aparelhos PPT
2800, da Symbol, foram escalados para auxiliar os
vendedores que trabalham fora dos grandes centros,
expostos a condições externas mais agressivas, como sol,
chuva e poeira. A diferença é que agora, em vez de ter de
retornar à sede da empresa para fazer o sincronismo dos
dados na base, via cabo, o vendedor usa um celular.

Hoje, 100% dos dados das negociações concretizadas
nos pontos-de-venda pela Spaipa são enviados via celular
para o servidor - por meio de uma solução de sincronismo
da MoWA -, onde alimentam o sistema de gestão em-
presarial SAP R/3. Durante o sincronismo, as informações
trafegam nos dois sentidos. Além de abastecer o sistema,
os vendedores recebem via celular orientações sobre suas
atividades para o dia seguinte. Por isso, não é mais
necessário que se dirijam à sede da empresa todos os dias,

mas sim três vezes por semana. A meta é chegar a duas
vezes por mês, reduzindo os gastos com transporte e
poupando os funcionários de mais dois deslocamentos.

DE OLHO NO PONTO-DE-VENDA
No início deste ano, o grupo J. Macedo Alimentos, dono
de marcas conhecidas, como Dona Benta e Sol, deu mais
um passo na automação de suas equipes de campo. Depois
de garantir a mobilidade da força de venda, foi a vez de
equipar com handhelds e celulares os 527 promotores de
merchandising em todo o Brasil. O equipamento escolhido
para os promotores foi o PDA Zire 21, da Palm, que se
conecta ao telefone Nokia 6100 via infravermelho. Os
supervisores utilizam palmtops iPaq 2110 e 2210, da HP.

A rotina dos funcionários que compõem a equipe de
trade marketing da J. Macedo passou então a funcionar
da seguinte forma: os supervisores elaboram os roteiros
de visita nos iPaq e os enviam para a central, de onde são
distribuídos aos Zire dos promotores. Desse roteiro constam
quais as lojas que devem ser visitadas e uma seqüência
de atividades a fazer. No ponto-de-venda, o promotor
registra no Zire quantas caixas de determinado produto
foram abertas para abastecer as prateleiras, qual a
participação de suas marcas e das de seus concorrentes
na loja e se há alguma atividade promocional. Além disso,
a pedido da matriz, pesquisam os preços de itens da
empresa e dos concorrentes. Quando há uma ruptura, ou
seja, a falta de um produto no ponto-de-venda, o promotor
envia um e-mail - o aplicativo oferece um menu de
mensagens pré-escritas - avisando a matriz. "Às vezes só
descobríamos uma ruptura no fim do mês. Agora podemos
agir no mesmo dia", afirma David Zanotelli, coordenador
de sistemas e responsável pelo projeto de automação.

MENOS GASTOS COM VOZ
No ano passado, a Eurofarma iniciou um estudo para equipar
sua força de venda de medicamentos com celulares, num
primeiro momento apenas via voz. Escolheu a rede GSM, da
Claro, que ofereceu tarifas competitivas e um sistema de gestão
de permissões de uso dos aparelhos. "Com isso, conseguimos
uma redução da ordem de 30% no gasto com chamadas de
voz", afirma Tacyana Salomão, gerente de TI e telecom da
Eurofarma. Além de se beneficiar das tarifas corporativas, com
custo reduzido nas ligações feitas entre membros da equipe,
a empresa eliminou o trabalhoso reembolso de 800 contas

individuais. Os gastos passaram a ser centralizados em apenas
cinco contas, uma por unidade de negócio.

Em seguida, foi a vez de dar mais uma opção de conectividade
às equipes de campo, que já contavam com handhelds iPaq
2210 e 3715, da H P, e passaram a poder enviar dados pela rede
GPRS, da Claro, via celular com Bluetooth - modelos Siemens
S55 e Nokia 6822. Antes, a maior parte dos dados era transmitida
pelos vendedores via linha discada 0800, o que só acontecia
quando o funcionário chegava em casa, no fim do dia. Resultado:
maior agilidade nas vendas da empresa.
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