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TECNOLOGIA por GENILSON CEZAR

NOVA ONDA DE
INVESTIMENTOS

Obter mais visibilidade dos pro-
cessos logísticos é a principal
motivação da nova onda de

investimentos que as empresas bra-
sileiras estão fazendo em tecnologias
da informação para controlar esto-
ques, armazenagem e distribuição de
mercadorias. As aplicações envolvem
desde a adoção de soluções especia-
lizadas baseadas nos softwares de
gestão empresarial integrada (os ERPs-
Enterprise Resources Planning) dos
grandes fornecedores globais, como
SAP, Oracle e Microsoft, a ferramentas
sofisticadas de rastreabilidade e identi-
ficação de produtos na cadeia de abas-
tecimento utilizando tecnologias de
simulação digital, satélites, telefonia
celular e sistemas de radiofreqüência.

Todas com um único objetivo: au-
mentar a lucratividade das empresas.
"Operamos num mercado de muita
competição, por isso investir em TI
é fundamental para que possamos
reduzir o tempo e os custos entre a
tomada do pedido e a entrega do
produto", avalia César Borges de Sou-
za, vice-presidente da Caramuru Ali-
mentos, uma das maiores empresas

"O cliente quer saber onde
está sua mercadoria - se
chegou, quando vai chegar,
onde está. Por isso, entregar
informação ao cliente é
até mais importante do
que entregar o produto"

de processamento de grãos do país.
Com faturamento de R$ l ,5 bilhão
em 2005, a empresa de capital nacio-
nal disputa o mercado com grandes
conglomerados internacionais, como
Bunge e Cargill. "A nossa estratégia é
investir pesado na gestão do processo
de logística, procurando reduzir o
estoque e o ciclo de atendimento aos
nossos clientes. Nesse processo, qual-
quer demora na entrega do produto,
obviamente, será usada contra nós",
argumenta Souza.

O projeto para otimizar a operação
logística da Caramuru, que processa
1,2 milhão de toneladas de soja e
677 mil toneladas de milho por ano,
dos quais 43% são para exportação,
consumiu cerca de R$ 300 mil e foi exe-
cutado pela Modus Logística, baseado
na plataforma de software de ERP da
alemã SAP. O objetivo era executar um
rigoroso planejamento de demanda e
melhorar os fluxos de distribuição das
mercadorias. As conquistas foram sig-
nificativas, segundo Marcelo Teixeira,
gerente de logística. "Ganhamos mais
agilidade na entrega da produção,
reduzimos o nível de estoque em 50%
e diminuímos nossos custos logísticos
em 10%, ou seja, fizemos uma econo-
mia de R$ 390 mil", conta.

Segundo a consultoria IDC Brasil,
que realiza análises e projeções de
mercado na área de TI e telecomu-
nicações, o Brasil vive um momento
especial de renovação das ferramentas
de logística. São soluções que agora
cobrem os mais variados e complexos
aspectos da operação de logística, como
gerenciamento de armazéns, gerencia-
mento da produção, armazenamento e
distribuição, se integram aos softwares

de gestão financeira das empresas e
também aos softwares de seus parcei-
ros na cadeia de abastecimento. "Os
objetivos primordiais são reduzir custo
e tempo dos produtos em estoque e isso
não é tão simples, depende também de
outros parceiros, da integração de toda
a cadeia logística", explica André Rossi-
ni, analista de mercado do IDC.

Não se tem ainda uma noção
exata do tamanho deste mercado.
Um levantamento realizado pela
consultoria, em 2001, indicava que
os negócios com as ferramentas de
supply chain movimentaram cerca de
US$ 60 milhões. Mas o IDC, assinala ele,
está concluindo neste mês um novo es-
tudo sobre os gastos das companhias
brasileiras, principalmente a partir de
2004, quando os projetos de supply
chain começaram a se intensificar.
"Podemos antecipar que se trata de um
mercado em expansão acelerada, com
taxas de crescimento anual em torno
de 10%", afirma Rossini.

Empresas de médio porte estão
aderindo ao movimento de auto-
matização da área de logística, mas
as principais implementações estão
sendo conduzidas pelos grandes ope-
radores e conglomerados de setores
produtivos-chaves, como alimentos,
transportes, varejo, mais sensíveis
às necessidades de integração das
redes de abastecimento. É o caso da
Penske Logistic, subsidiária da norte-
americana Penske Truck Leasing, com
15 clientes no país e um faturamento
de US$ 41 milhões em 2005. "Nossa
estratégia foi montar um sistema de
gestão logística que se integrasse aos
sistemas de informações dos clientes,
de forma que eles tivessem um con-



Robert Willems:

"Mesmo com

investimento

pequeno, é possível

rever processos"

trole dos seus inventários, em tempo
real, e pudessem visualizar toda
operação da cadeia de suprimentos",
descreve Gary Franz, diretor geral da
Penske na América do Sul.

A companhia trabalha com nove
armazéns para operação de logísti-
ca, aparelhados por um arsenal de
ferramentas de U, que inclui software
de supply chain, sistemas de rastrea-
mento via radiofreqüência, gerencia-
mento de rotas de caminhões e trens,
e soluções de identificação de merca-
dorias via satélite e telefonia celular.
Um dos seus parceiros de tecnologia
é a Mercador, empresa do grupo
Telefônica, que fornece soluções de
integração de dados e interfaces para
XML via internet. "Muitas empresas
brasileiras estão terceirizando sua
cadeia de abastecimento, deixando
de fazer a gestão internamente, e isso
representa uma grande oportunida-
de de negócios", diz Franz.

Um dos maiores entraves que os
investimentos dos operadores logís-
ticos pretendem superar é a precária
infra-estrutura de distribuição de
produtos. "Os meios de escoamento
da produção são críticos. Falta um
modelo mais racional de distribui-
ção", analisa Eduardo Leonel, diretor
comercial da belga Katoen Natie,
provedora de soluções logísticas, com
faturamento de R$ 120 milhões em
2005. Mas para construir esse modelo
ideal de distribuição, segundo ele, o
melhor caminho é ter bons sistemas
de informação. "O cliente quer saber
onde está sua mercadoria- se chegou,
quando vai chegar, onde está. Por isso,
entregar informação ao cliente é até
mais importante do que entregar o
produto", sustenta.

Com 1,2 mil funcionários e 28 pla-
taformas logísticas no país, a Katoen
Natie investiu, desde 1999, cerca de
R$ 100 milhões na construção de sites
próprios e na modernização tecnológi-
ca de sua operação para atender clien-
tes importantes como Braskem, Dow,
Suzano e Procter & Gamble. Com base
no Navision, um software de ERP da Mi-
crosoft, a empresa desenvolveu vários
sistemas especialistas para logística de
acompanhamento da produtividade
e performance da operação, controle
de contêineres nos pátios, controle de
estoque e consulta eletrônica. "O be-
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nefício fundamental é a velocidade da
informação", diz Leonel. "Com isso, os
clientes podem ter a posição de entrega
da mercadoria o mais próximo possível
da data planejada", diz.

Os benefícios são palpáveis e refle-
tem os pesados investimentos feitos
pelas empresas que buscam reduzir
seus custos e melhorar o atendimento
aos clientes. Mas nem sempre é preciso
gastar muito dinheiro em soluções refi-
nadas de logística para que as empresas
alcancem vantagens competitivas em
seus negócios, ensina Robert Willems,
diretor da área de supply chain da
BearingPoint, consultoria empresarial,

integradora de sistemas e managed
services, com receita global de US$ 3,1
bilhões."Mesmo com ferramentas mais
modestas, como o Excel, da Microsoft,
fazendo um investimento muito pe-
queno, é possível realizar um trabalho
de revisão dos processos de planeja-
mento da demanda que permite ter
melhor disponibilidade de estoque e
visibilidade de produto", assegura.

Não é simples teoria. Em meados
do ano passado, a BearingPoint co-
mandou a implementação do projeto
de planejamento da logística e da pro-
dução, baseado na ferramenta Excel,
na empresa petroquímica Braskem,

César Borges:
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reduzimos o nível de

estoque em 50%"

uma das maiores empresas da América
Latina, que produz l ,3 milhão de tone-
ladas de resinas por ano. O tempo de
implantação não durou mais do que
três meses e o custo foi de aproxima-
damente R$ 120 mil.

"Um projeto relativamente barato
com alto grau de simplicidade, que
melhorou bastante a logística de es-
toque e distribuição", relata Eduardo
Carnaúba, gerente da área de supply
chain da Braskem. O Excel, segundo
ele, permite calcular toda a disponibi-
lidade de seus 170 produtos no futuro
(num horizonte de 45 dias), condição
que não havia antes. Ou seja, a empresa
não podia dar uma resposta rápida aos
pedidos dos seus clientes, em torno
de 300 empresas. "Hoje, enxergamos
melhor as necessidades de produto
em cada um dos nossos seis pontos de
distribuição no país - onde tem mer-
cadoria demais, onde está faltando etc.
Só em fretes, fizemos uma economia
de 30%" diz Carnaúba.

Os avanços proporcionados pelas
novas soluções de logística são con-
sideráveis, mas as empresas estão
preocupadas também em avaliar
as pessoas, os recursos humanos
envolvidos no trato das sofisticadas
ferramentas. Nesse tipo de projeto
de planejamento logístico, dizem os
analistas, o comprometimento dos
recursos humanos é fundamental
para o sucesso da empreitada. Com
isso, consolida-se mais uma frente
de negócio: o recrutamento de pro-
fissionais especializados na área de
supply chain.

"Há um campo de oportunidades
para quem se candidatar", informa
Fábio Pereira, gerente de consultoria
da divisão de supply chain da Michael
Page International, que trabalha volta-
da para os setores químico-petroquí-
mico, mineração, construção, bens de
consumo, tecnologia e operadores de
serviços logísticos. Em 2005, de um
total de l mil funcionários recrutados
pela empresa, pelo menos 150 foram
profissionais especializados em supply
chain, na faixa de gerente a diretor. "É
um profissional que tem se valorizado
muito no mercado brasileiro, custa
caro", diz Pereira. Um gerente de sup-
ply chain management, por exemplo,
ganha hoje entre R$ 12 mil a R$ 14mil
por mês, indica ele.
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