
TECNOLOGIA AO
ALCANCE DE TODOS
Os sistemas de intercâmbio eletrônico de dados
promovem ganhos de tempo e dinheiro para
quem consegue ter uma relação estreita com o
fornecedor.

Por Estela Silva

NÃO É DE HOJE QUE SUPERMERCADISTAS E FORNECEDORES BUSCAM SOLUÇÕES QUE

SIMPLIFIQUEM AS DIVERSAS ETAPAS DE SUAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS. RECEBIMENTO

DE MERCADORIAS, EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CONFERÊNCIA, DIGITAÇÃO DE NOTAS

FISCAIS SÃO PASSOS QUE FAZEM PARTE DA RELAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA E VAREJO, MAS

COM A AUTOMATIZAÇÃO ALGUMAS DELAS PODEM SER MAIS RÁPIDAS E OUTRAS PODEM

ATÉ SER ELIMINADAS,TRAZENDO ECONOMIA, DIMINUIÇÃO DE ESTOQUES, DIMINUIÇÃO

DE QUEBRAS E DE ERROS CONTÁBEIS.

Uma opção bastante difundida no va- entre parceiros de negócios, como pedidos
rejo é o EDI (Eletronic Data Interchange) de compra, programações de entrega, avi-
ou Intercâmbio Eletrônico de Dados. Tra- sos de embarque (nota fiscal), solicitações
ta-se de um sistema de envio e recebimento de cotação e boleto bancário,
de documentos eletrônicos padronizados As principais redes varejistas já têm

integrada toda a cadeia de suprimentos,
a ponto de muitas indústrias terem aces-
so aos sistemas dos clientes e fazerem a
reposição automática das mercadorias.
Este é o caso do Carrefour, por exemplo,
que pratica o EDI há três anos. Um dos
objetivos atuais é trabalhar o relaciona-
mento com sua cadeia de fornecedores
em todos os países onde a rede atua por
meio da automatização dos pedidos e das
notas fiscais.

Só no Brasil, a rede conta com cerca
de quatro mil empresas que abastecem
as gôndolas de 96 hipermercados Car-
refour e 67 supermercados Champion,
como Sadia, Camil, Seara, Colgate. Do
total do faturamento atual, 61% é ope-
rado no modelo eletrônico de pedidos e
20% de notas fiscais, sendo grande parte
pela Mercador, empresa do Grupo Tele-
fônica especializada em implementação
de projetos de integração.

A expectativa é de intensificar mais
ainda a integração, utilizando-se da ver-
são via web do sistema de troca eletrônica
de dados e permitindo a entrada de for-
necedores menores. O Carrefour busca
para os próximos anos atingir 100% dos
fornecedores com EDI.

A rede de supermercados Bahamas,
em Minas Gerais, conta com 19 lojas nas
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cidades de Juiz de Fora, Viçosa, Ponte No-
va, Cataguazes e Ubá, contendo de oito a
30 check-outs. Em 2004, a rede começou
a transmissão de pedidos e notas fiscais
eletrônicas para os atacadistas e distribui-
dores e hoje já conta com 300 parceiros,
num universo de 450 fornecedores. "A ex-
ceção são os distribuidores de FLV, pois
em geral são tão pequenos que nem têm
computadores", explica Fabrício Tavares,
gerente de sistemas do Bahamas.

Como cada um dos fornecedores tra-
balha com softwares diferentes, a dificul-
dade está em unir todos os pedidos num
padrão onde o supermercado possa se co-
municar com todos eles. Em função disto,
contratou a Mercador para desenvolver
a automação dos processos de "supply
chain". Por meio de um portal da inter-
net, o Bahamas envia um pedido para um
determinado fornecedor, que recebe a so-
licitação pelo mesmo meio. "Desta forma,
o Mercador funciona como um tradutor
universal, pois transmite arquivos dife-
rentes entre fornecedores e compradores

Saldo positivo

A ECR (Resposta Eficiente ao Consumidor) é um movimento global, no qual empre-
sas industriais e comerciais, juntamente com os demais integrantes da cadeia de
abastecimento (operadores logísticos, bancos, fabricantes de equipamentos e

veículos, empresas de informática, etc) trabalham em conjunto na busca de padrões comuns
e processos eficientes que permitam minimizar os custos e otimizar a produtividade em
suas relações. Dentro deste conceito, está a aplicação do EDI (Troca Eletrônica de Dados),
que visa reduzir erros e tempo de espera e conferência,

O superintendente da ECR Brasil, Cláudio Czapski, faz um balanço positivo da implemen-
tação no Brasil, há cerca de oito anos, lembrando que o objetivo de transformar processos
manuais em eletrônicos vem ganhando adesões a cada dia, principalmente com o avanço
da internet, Embora não tenha estatísticas que mostrem esse aumento, ele garante que o
sistema está mais presente do que se imagina. "Não é preciso ter um modelo complexo
para se ter as vantagens do EDI, um simples documento anexado por e-mail já é uma
troca eletrônica de documentos", explica Czapski, "Com a padronização dos sistemas de
fornecedores e compradores, a comunicação se torna mais integrada, mais fácil e seu
custo cai", afirma. Ele lembra que a ECR vem trabalhando globalmente na padronização de
catálogos, para que empresas de qualquer lugar do mundo possam realizar negócios.
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Garcia, do Mercador: tradutor universal.

e todos se comunicam", explica o diretor
comercial Valêncio Garcia.

Desde o ano passado o Bahamas
inaugurou mais uma funcionalidade pelo
sistema: o acesso à parte financeira. Por
meio do portal, o fornecedor pode acessar
o status do pedido, pelo qual tem a possi-
bilidade de solicitar antecipação do paga-
mento das duplicatas. É possível também
visualizar a posição de estoque por loja,
principalmente de perecíveis, já que para
os demais produtos a rede conta com um
CD na matriz, em Juiz de Fora-MG.

Por enquanto, o varejista não adotou
a reposição automática, pois acha impor-
tante o papel do vendedor e dos compra-
dores para negociar preços, prazos e quan-
tidades. Mas as demais funções são vistas
com bons olhos pelos gestores da rede, já

Supermercado São Sebastião lidera negócios eletrônicos na região de Barra Mansa-RJ.

que aumentou a agilidade e diminuíram
os erros contábeis. "A nota fiscal chega
antes da mercadoria e o recebimento é
rápido, pois não é preciso digitar item por
item. Só essa medida trouxe redução de
erros de cerca de 20%", estima Tavares.

Sete supermercados da região de Barra
Mansa-RJ fazem a troca eletrônica de do-
cumentos com seus fornecedores pelo mes-
mo portal. O curioso é que o site pertence
a um dos proprietários de supermercado,
o São Sebastião. O seu diretor, Geraldo
Aniceto, apostou tanto na idéia que criou
uma empresa, a Anicetoweb, somente para
cuidar dos negócios eletrônicos do varejo.
"A finalidade do portal é estreitar laços
entre fornecedores e pequenos/médios
varejistas, não somente para facilitar as
questões burocráticas, mas também para

criar oportunidades
de desenvolvimen-
to", explica Aniceto,
que pretende repli-
car este modelo de
negócios para ou-
tras cidades e para
outros tipos de vare-
jo, como farmácias e
perfumarias.

Para o diretor,
criar a empresa foi
uma decorrência
natural da atividade

de supermercadista, já que o dia-a-dia
forneceu todos os elementos necessários
para montar o site de comércio eletrô-
nico. Além da possibilidade de compras
on-line com os atuais 15 fornecedores e os
supermercados Nações Unidas, Poupe e
Estrela há cinco meses, o sistema vai além
e ainda avalia os serviços prestados pelos
fornecedores. "Não adianta pagar barato
se o fornecedor não entrega no prazo e
nem com qualidade", justifica Aniceto.

Um dos fornecedores do portal, o Gar-
cia Atacadista, participa das transações
eletrônicas há cinco meses, comerciali-
zando alimentos, produtos de higiene e
limpeza, utilidades domésticas, cosméti-
cos e bomboniére. "Antes perdíamos pelo
menos dois dias para ir ao cliente fazer
a cotação e pegar o pedido", explica o
representante de vendas Getúlio Antô-
nio de Oliveira Neto. "O gerenciamento
agora é mais fácil, com cotação, pedidos,
emissão de notas, tudo feito pela internet
em questão de minutos", simplifica.

FONTES DESTA MATÉRIA

Anicetoweb: (24)8811-4474
ECR Brasil: (11) 3034-4012
Garcia Atacadista: (32) 3466-1500
Mercador: (11) 3038-7585
Supermercado São Sebastião: (24) 3323-6244
Supermercados Bahamas: (32) 3249-9427

revista@supervarejo.com.br
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