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Compartilhando a mesma 
linguagem é possível programar 
entregas, cumprir prazos e não 
deixar as gôndolas vazias. 
O controle do estoque é 
uma tendência universal 
e irreversível

A automação tem demons-
trado, ao longo dos últimos 

15 anos, que existe um benefício 
muito grande na relação comercial 
entre fornecedores e varejistas quan-
do os contatos comerciais atingem 
um nível de troca de informações 
eletrônicas preciso.

Com uma linguagem compar-
tilhada por todos é possível pro-
gramar entregas, cumprir prazos, 
não cometer erros na quantidade e 
sobre os produtos e, principalmen-
te, não deixar as gôndolas vazias. A 
verifi cação e controle específi co do 
estoque são uma tendência universal 
e irreversível.

A U T O M A Ç Ã O

Elo vital na relação

indústria e 
varejo
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os resultados de braços cruzados. A 
organização interna do varejo ou da 
indústria é fator decisivo para que 
a automação traga os benefícios 
esperados. É fundamental saber 
exatamente o que se deseja alcançar, 
antes mesmo de começar. 

Basta olhar em volta: supermer-
cados, lojas de departamento, de 
calçados, de confecções, entre outros 
exemplos, estão apresentando resul-
tados signifi cativos com o emprego 
da automação. Esta não é simples-
mente tomar uma decisão e esperar 

As grandes corporações têm 
mais facilidade de aplicar os dispo-
sitivos tecnológicos existentes, até 
pelo fato de terem departamentos 
específi cos, em todos os processos. 
No entanto, precisam trocar infor-
mações entre os setores e integrar 
esses processos para que a automa-
ção se fortaleça como um todo.

 
Encontro com fornecedores

Um grande exemplo de que a 
automação deve ser encarada como 
defi nitiva foi dado pelo Grupo Pão 
de Açúcar no fi nal do ano passado, 
quando reuniu mais de 110 fornece-
dores para fazer o balanço de 2005 
e planejamento para o ano de 2006 
buscando a integração e melhoria 
das operações na cadeia de supri-
mentos.

A reunião serviu para que fossem 
feitos questionamentos e levantadas 
dúvidas no relacionamento entre 
indústria e varejo. Como fazer para 
a indústria cumprir os prazos de 
entrega e ainda atender o varejo foi 
uma das questões debatidas. 

 No encontro, foram conhecidos 
os vencedores da certifi cação “Top 
Log”, oferecida às empresas que 
atingiram as metas preestabeleci-
das em nível de serviço, adequação 
ao cliente e projetos colaborativos, 
como reconhecimento ao esforço 
realizado para melhoria da efi ciência, 
efi cácia, qualidade e menores custos 
dos produtos comercializados nas 
lojas do Grupo. 

Com a missão de “garantir a  
melhor experiência de compra para 
todos os clientes em cada uma das 
lojas”, o Grupo Pão de Açúcar está 
realizando investimentos contínuos 
na cadeia de suprimentos. 

A efi ciência logística é uma ferra-
menta estratégica do Grupo. Maior 
empresa varejista do país, com mais 
de 550 lojas distribuídas em um 
amplo raio geográfi co – 13 estados 
brasileiros -, a companhia entende 
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que a cadeia de suprimentos é uma 
das principais frentes de trabalho para 
ganhos reais de produtividade e lucra-
tividade.  Por esse motivo, investe em 
estudos na área para melhorar, cada 
vez mais, o que considera um bom 
relacionamento com as indústrias, 
e fornecedores em potencial, já que 
a melhoria dos processos logísticos 
envolve diretamente o fornecedor 
e depende fundamentalmente da 
interação de todos os elos dessa 
cadeia.

 Para integrar, otimizar e melhorar 
esses processos, o Grupo Pão de 
Açúcar criou, em dezembro de 2004, 
a certificação “Top Log” e mantém um 
forte trabalho focado em melhorias 
na cadeia de distribuição – ruptu-
ras, gerenciamento de estoques e 
custos de distribuição - resultando 
em qualidade e melhores custos aos 
produtos comercializados nas lojas. 
É a equação: oferta + variedade + 
frescor + preço. 

 
Desafio de eficiência

 Um grupo de fornecedores 
convidado pela empresa para par-
ticipar de uma parceria aceitou o 
desafio de melhorar e tornar mais 
eficiente os processos logísticos 
de toda a cadeia de suprimentos, 
que inclui plena disponibilidade de 
produtos (diminuição da ruptura), 
modelos adequados, estoques 
balanceados e relacionamento 
empresa-fornecedor. 

Todos esses pontos, considerados 
peças-chave do processo logístico, 
estão sendo acompanhados e sua 
evolução, com ganhos de eficiência, 
será avaliada e resultará numa certi-
ficação, o “Top Log CBD”.

Após aceito o convite, os forne-
cedores começaram a se reunir, 
mensalmente, com a Gestão de 
Abastecimento do Grupo para 
analisar o desempenho individual e 
planejar as próximas ações. Foram 
mais de 1500 horas de reuniões 

entre os profissionais de logística 
do Pão de Açúcar e fornecedores. 
Além disso, o Grupo estabeleceu um 
calendário de visitas técnicas com o 
objetivo de conhecer seus parceiros, 
buscando ganhos para a cadeia de 
suprimentos e integrando todas as 
áreas de logística.

Em ruptura, o objetivo é que o 
índice de falta de mercadoria seja o 
menor do varejo brasileiro e, para isso, 
contribuem medidas como gestão da 
demanda, avaliação da ruptura em 
gôndola e integração das cadeias de 
suprimentos. No serviço de abaste-
cimento, a idéia é atingir patamares 
internacionais.

“Em 2004 esse nível estava em 
81%. Isso significa que a cada 100 
pedidos apenas 81 eram entregues 
na quantidade e prazo determinados. 
Esse número já melhorou para 87%. 
Na cobertura de estoques o objeti-
vo é reduzir em 20%, com melhor 
gestão dos estoques na cadeia. Os 
atuais custos de distribuição tam-
bém foram merecedores de foco. 
Ao longo do próximo ano serão 
realizados esforços no sentido de 
trabalhar com processos mais cola-
borativos, reduzindo os custos que 
não agreguem valor ao longo da 
cadeia de suprimentos. Evoluiremos 
nos projetos de RFID (Identificação 
por Radiofreqüência), adequação 
de embalagens e análise de rup-
tura em gôndola”, diz Luís Ricardo 
Marques Pedro, diretor da Cadeia 
de Abastecimento do Grupo Pão 
de Açúcar.  Ele define assim o mo-
derno conceito de gerenciamento 
de entregas e controle de estoques: 

“Durante muito tempo, a automação 
comercial foi vista como diferencial 
para aumentar a competitividade em 
qualquer segmento. Em alguns anos, 
virou obrigação para sobreviver em 
meio à concorrência. Agora, com os 
crescentes avanços tecnológicos e a 
exigência por serviços cada vez me-
lhores, são os consumidores os maio-
res beneficiados com o atendimento 
automatizado e o gerenciamento de 
todos os processos”.

 
Entrega é a chave principal

A Unilever Brasil acredita que 
ganhar tempo no controle das mer-
cadorias, garantindo otimização de 
mão-de-obra, precisão de informa-
ções e velocidade na expedição, são 
fatores fundamentais para que o 
prazo de entrega seja cumprido, os 
produtos cheguem na quantidade 
correta, e não falte mercadoria nas 
gôndolas dos varejistas.

Com 13 fábricas localizadas nos 
Estados de São Paulo, Goiânia, Minas 
Gerais e Pernambuco e cerca de 
13,5 mil funcionários, é detentora 
de marcas como Omo, Dove, Lux, 
Hellmann`s, Kibon, Arisco e Knorr.

A presença da empresa em deze-
nas de países, por várias décadas, e 
sua adaptação aos mercados criaram 
fortes raízes locais que são parte das 
suas vantagens competitivas. Tal ca-
racterística aparece definida na missão 
corporativa da Unilever: ser uma em-
presa “multinacional e multilocal”, ou 
seja, respeitar as diferenças culturais 
de cada um dos países e localidades 
onde atua é um dos princípios de 
negócios da Unilever.

A grande equação a ser resolvida para  

manter a cadeia de suprimentos satisfeita é: 

oferta + variedade + frescor + preço
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Por esse motivo, a empresa tem 
uma preocupação constante com 
um padrão de excelência no que diz 
respeito a suas entregas. 

A expectativa da empresa quando 
implantou a automação no Brasil era 
de ter, no futuro, visibilidade total da 
mercadoria desde a fábrica até o pon-
to-de-venda, o que permitiria maior 
eficiência e rastreabilidade na cadeia 
de suprimentos até o consumidor 
final, além de redução de custos para 
todos os elos. 

Quando paletes, caixas e produtos 
receberem o EPC (Código Eletrônico 
de Produto) será possível controlar o 
estoque de produtos nas gôndolas 
dos supermercados e identificar quais 
locais precisam ser reabastecidos e 
com quais produtos.

A Unilever já fez testes similares da 
tecnologia nos EUA e Inglaterra e a 
eficiência do sistema foi comprovada, 
segundo os técnicos da empresa.

O intercâmbio de informações 
com fornecedores e clientes foi um 

dos pontos que mereceu destaque 
nos investimentos da empresa, 
que utiliza tecnologias como o EDI 
(Electronic Data Interchange – In-
tercâmbio Eletrônico de Dados), o  
VMI (Vendor Management Inven-
tory – Estoque Gerenciado pelo 
Fornecedor), e conceitos avança-
dos como cross-docking e modais 
alternativos.

A tecnologia é aplicada em todas 
as etapas da cadeia de suprimentos 
da Unilever, desde o envio eletrônico 
das necessidades de materiais a forne-
cedores, até a confirmação eletrônica 
do recebimento de pedidos pelos 
clientes. Houve um avanço conside-
rável no Intercâmbio Eletrônico de 
Dados, e as perspectivas são de um 
aumento ainda maior da base de par-
ceiros, com os quais serão realizadas 
transações em regime de automação 
com uma nova frente em documen-
tos eletronicamente transacionados 
com transportadoras.

 
Eficácia do abastecimento

Para Joanita Maestri Karoleski, 
diretora de distribuição da Bunge 
Alimentos, o que pesa realmente é 
ter eficiência no abastecimento: “É 
fato que quanto maior for a eficácia 
da cadeia de abastecimento, garan-
tindo a disponibilidade adequada 
de produtos nas gôndolas a preços 
competitivos, maior é a probabilida-
de de atendimento da demanda de 
consumo e, como resultado, geração 
de valor aos clientes e fornecedores”, 
afirma.

Neste contexto, dois processos 
fundamentais devem ser geridos 
com absoluta prioridade: Gestão da 
Demanda e Gestão do Ciclo do Pedi-
do: “No primeiro processo, o principal 
desafio é gerar previsibilidade da 
demanda de consumo na cadeia de 
suprimentos, desde os fornecedores 
da indústria até a gôndola do varejo, 
tendo como conseqüência a correta 
alocação e planejamento dos recursos 

disponíveis, estoques e capacidades 
operacionais para execução da de-
manda. Já no segundo processo, o 
desafio é mobilizar eficientemente 
os recursos disponíveis para atendi-
mento, dentro do prazo esperado, 
da demanda já capturada, ou seja, 
o pedido de abastecimento. São 
tratados aqui recursos operacionais 
como captura e processamento dos 
pedidos, planejamento e roteirização 
de entregas, contratação e gestão de 
transportes, picking e carregamento, 
recebimento e abastecimento da 
gôndola”, explica.

Para que o processo logístico 
resulte em altos padrões de disponi-
bilidade de produto na gôndola do 
varejo, é imprescindível que estes 
dois processos estejam absoluta-
mente interligados por meio de um 
robusto planejamento colaborativo 
da cadeia. 

“Com a integração logística entre 
os ’atores‘ da cadeia e o planeja-
mento conjunto de demanda e de 
operações, pode-se garantir maio-
res índices de entregas no prazo 
e nas quantidades corretas. Estes 
fatos agregados podem gerar uma 
perceptível redução das rupturas 
na gôndola, aumento do volume 
vendido e crescimento dos negócios 
dos parceiros, objetivos principais 
do planejamento colaborativo”, diz 
Joanita.

“Portanto, a gestão das restrições 
operacionais em todos os elos da 
cadeia, através da integração logística 
e do planejamento conjunto de ope-
rações, promove, no curto prazo, uma 
melhora significativa do processo 
logístico de entrega e abastecimento 
e, no longo prazo, crescimento dos 
negócios entre os parceiros”, finaliza 
a diretora da Bunge.

A Bunge, presente no Brasil desde 
1905, é uma das principais empresas 
de agribusiness e alimentos do país, 
atuando de forma integrada em toda 
a cadeia de suprimentos.  

O processo  
logístico no Grupo 

Pão de Açúcar


