
O futuro integrado entre empresas da cadeia de abastecimento depende de

um investimentos imediatos

A sincronização de dados entre empresas da
cadeia de abastecimento do Brasil ainda é
atrasada e merece mais atenção dos empresá-
rios. "O Brasil está atrás da Colômbia, México e
Argentina", alerta o general manager da 1 Sync,
Luiz Martins, A dificuldade de operação com
integração de dados está na padronização das
informações para fabricantes, distribuidores e
varejo. Se cada um identificar certo produto de
maneiras diferentes, não adianta ter dados
ligados.

Segundo o levantamento das características
do varejo brasileiro - apresentado por Martins
no Seminário sobre sincronização de dados
promovido pela ebusiness Brasil (Associação
Brasileira de e-business) - as lojas brasileiras
utilizam de oito a 18 atributos para especificar
cada item de seu mix; o foco das negociações
ainda são os preços e impostos cobrados; sis-
tema de carregamento de dados é manual; a
introdução de um novo produto no catálogo dura
em média duas a três semanas - sendo que os
catálogos são próprios, não compartilhados.

Para o presidente da ebusiness Brasil, Ri-
chard Lowenthal, "o mercado atacadista dis-
tribuidor precisa desenvolver a cultura de tra-

balhar de forma integrada para haver enten-
dimento com a indústria e o varejo". Na Amé-
rica Latina, os itens faltantes no varejo che-
gam até a 25% em algumas categorias, exis-
te diferença em valores de 15% entre pedi-
dos e faturamento e 20% entre pedidos e
entregas. O tempo de recebimento chega a
seis horas de espera e o tempo médio de ca-
talogação é de quatro a seis semanas.

Um dos desafios da padronização e manu-
tenção dessa base de dados é a constante
mudança que os produtos sofrem - ora são
vendidos com 500ml ora oferecem mais
150ml gratuitamente ou mudam de embala-
gem em lata para pet etc. Com dados não sin-
cronizados ocorrem freqüentes erros de quan-
tidade (paletes de 12 ao invés de 10 caixas),
imposto ou preço. Os efeitos são erros de fa-
turamentos por engano de dado ou falta de
atualização, demora no processo de compra,
devoluções (custos logísticos), altos custos de
manutenção de dados (pela necessidade de
manter várias conexões em parceiros comer-
ciais), repetidas digitações do mesmo dado
em vários sistemas, mais tempo gasto na
manutenção de cadastro.
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Depois de identificar tantas vantagens e difi-
culdades o primeiro passo para não errar na
hora de se informatizar é seguir padrões mun-
diais - que podem ser encontrados no site da
GSI Brasil. Em seguida, é importante sincroni-
zar dados por tecnologia e procurar e promover
colaboração entre empresas - de nada adianta
se padronizar sozinho. "Geralmente a iniciativa
dessas operações acontece por empresas de
produtos de consumo de massa, pois são nes-
sas categorias que se observam os maiores er-
ros pela característica de alto giro". (C.M.)

Com as informações sincronizadas, o fabri-
cante cria sistema para o novo produto (que
contém cerca de 260 itens de descrição) em
ordem com as regras internacionalmente pa-
dronizadas, alimenta o catálogo de dados e
todos seus fornecedores e clientes que têm a
solução e conseguem identificar a mudança.
Qualquer alteração em um produto já existente
aparece sinalizada na tela do programa do usu-
ário para identificar a mudança pelo fabrican-
te. Dessa forma, o cliente pode aceitar ou não
a alteração.
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