
Os próximos passos
Da previsão de demanda às
Para que as gôndolas sejam abastecidas como deseja o consumidor, é preciso

que a gestão de estoque e a de pedidos estejam em linha com a demanda e com

a operação da loja. Confira as dicas de especialistas em logística, e conheça as

histórias de redes que estão evoluindo nesta área

Logística era o termo utilizado
para denominar o processo
• de abastecimento das tropas

durante as guerras. No mundo
supermercadista, as tropas são as
gôndolas, que se mal-abasteci-
das são como um grupo de sol-
dados fragilizados pela falta de
alimento e munição. Ou seja, se
você realiza bem todo o proces-
so de abastecimento das gôndo-
las, seguramente ganhará pon-
tos frente ao seu consumidor, o
território em jogo nesta disputa.

Muito se tem evoluído nes-
ta área. As empresas supermer-
cadistas, especialmente as
grandes e médias, com uma
logística extremamente comple-
xa, por ser pulverizada, com
ampla quantidade de fornece-
dores e produtos de caracterís-
ticas distintas, investiram mui-
to em tecnologias e processos
para ganhar eficiência e agili-
dade nos últimos 15 anos. Có-
digo de barras, sistema de lei-
tura óptica, novas formas de
planejar e gerir o negócio, por
meio de centro de distribuição
compartilhado, por exemplo,
tudo isso mudou a cara dos su-
permercados no Brasil. Benefí-
cios como esses chegaram às
pequenas lojas, que, por sua
operação menor, ganharam na-
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turalmente melhor desempe-
nho nas vendas do setor.

Mas ainda vem muita no-
vidade por aí. Tecnologias
como o RFID (Radio Frequen-
cy Identification - Etiqueta in-
teligente) irão impactar a área
de logística das grandes in-
dústrias e das redes supermer-
cadistas que, em conjunto,
ainda têm enormes desafios
no planejamento e gestão
dessa área. E esse movimen-
to dos grandes, com seus er-
ros e acertos, causa impacto
em todo o mercado.

Regra básica

"A finalidade da logística para
os supermercados é elementar:
ter o produto certo, na hora
certa, da maneira certa, na
quantidade certa, no local cer-
to ao menor custo possível", afir-
ma o diretor-presidente da em-
presa de consultoria em logísti-
ca ABGroup, Altamiro Borges.
Do contrário, além de perder di-
nheiro no processo de abasteci-
mento, o supermercado desagra-
da o cliente. Em casos extremos,
mas não raros, o consumidor
deixa de comprar naquela loja.

Para Borges, muitos empre-
sários esquecem esse princípio

básico da logística, sem o qual
tecnologia alguma resolverá os
problemas de abastecimento.
"No Brasil, é comum os empre-
sários pularem etapas no apri-
moramento da gestão logística.
Assim, deixam para traz melho-
rias essenciais", afirma Borges.

A maioria dos supermerca-
dos ainda está no princípio do
desenvolvimento em logística e,
conforme Borges, o primeiro
passo para que se estabeleça
uma gestão eficaz é saber qual
o comportamento de compra
do consumidor, essa informa-
ção será o pilar mais importante
na estrutura logística da empre-
sa, bem como na operação de
loja. É por isso que os peque-
nos negócios, mesmo sem
grandes tecnologias, se dão
tão bem nessa área.

Mas, como obter esse per-
fil do cliente? Para que se con-
sigam esses dados, é necessá-
rio um acompanhamento pe-
riódico das vendas e que se
faça uma análise detalhada. 0
segundo passo é, com base
nessas informações, imple-
mentar uma gestão por cate-
gorias na loja, cuja função é
alicerçar o terceiro passo, a
gestão de estoques, que, por sua
vez, baliza a gestão de pedidos.
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novas tecnologias

No fim, o norte de todas
as fases do processo é o
comportamento da deman-
da, ou seja, o poder de ven-
da do seu negócio. "Conhe-
cer essa dinâmica é elemen-
tar para qualquer tamanho
de loja ou rede, e a maior
parte das empresas super-
mercadistas do País ainda
não realizam esse processo
de modo completo e integra-
do, pois não utilizam corre-
tamente os dados que possu-
em sobre a demanda ou por-
que não levantam esses
dados", diz Borges.

De acordo com o consul-
tor, para desenvolver o básico,
não é necessário o uso de
grandes tecnologias, de equi-
pamentos com alto padrão
informativo. "É indicado dis-
por de sistemas eficientes às
necessidades da empresa, pois
não há dúvidas de que tecno-
logia confere agilidade aos
processos, mas de modo algum
é a solução dos problemas. An-
tes de dispor das tecnologias,
é preciso entender e imple-
mentar os conceitos básicos
de gestão". Esses, sim, a solu-
ção na maior parte dos casos.

"Desenvolver tecnologia
sem antes tomar as providên-
cias básicas que alicerçam a
logística de uma empresa é o
que chamo de otimizar proble-
mas", reitera o presidente do
conselho da Associação Bra-
sileira de Movimentação e Lo-
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gística (ABML), entidade que
presta serviços de integração
de paletes e contentores,
Pedro Moreira.

Integração

Para os especialistas, a mai-
or dificuldade logística hoje no
Brasil está na integração do va-
rejista e do fornecedor, aspec-
to ligado à gestão de pedidos.
A dificuldade se dá em razão
da resistência ou do desco-
nhecimento das necessidades
e das vantagens em compar-

tilhar dados entre
o varejo e os for-
necedores para
que possam jun-
tos programar-se
com mais eficiên-
cia para atender
o consumidor. Ou
seja, a troca de in-
formação, especi-
almente previsão
de demanda, en-

tre os elos da cadeia é funda-
mental para sanar as perdas
decorrentes do processo
logístico e desenvolver ações
como pedidos programados,
hoje em voga em grandes e
médias redes.

Agora se essa previsão ocor-
re com bases erradas, todo o
processo logístico fica em risco.
"O resultado da troca de infor-
mações erradas, sem compro-
misso com a precisão, é o 'efei-
to chicote', um problema grave
e comum na logística", diz o pre-
sidente da Associação ECR Bra-
sil, Cláudio Czapski. Tal efeito
consiste na disparidade entre o
que se pede e o que realmente
é necessário para atender a de-
manda; ou seja, os elos da ca-
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deia no varejo se pautam em
dados fictícios, planejando er-
roneamente a demanda do
consumo, e a indústria, por sua
vez, equivoca-se na quantida-
de produzida.

O "efeito chicote" é comum
em promoções, quando as ven-
das de determinado produto
aumentam de forma atípica.
Nesses casos os fornecedores
geralmente erram para menos,
pois não têm informação pré-
via da natureza da promoção,
da estimativa da demanda, e
muito menos os históricos de
vendas das lojas em promoções
semelhantes. Mas em outras cir-
cunstâncias, como no caso de
uma estimativa de demanda
mais otimista do que deveria, o

erro se dá para mais. O resul-
tado, em ambos os casos, são
custos adicionais diluídos pela
cadeia, em prejuízo de todos os
elos, especialmente do consu-
midor, que é quem paga a con-
ta da má logística.

Padronização

Para que essa integração de
informações entre o varejo e a
indústria ocorra, é vital a pa-
dronização de dados. Ou seja,
indústrias e supermercados
precisam falar a mesma língua,
por exemplo na descrição de
cada produto ou item.

"O padrão de identificação
dos produtos seria mais eficien-
te, antes de mais nada, se to-
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das as notas fiscais da indústria
trouxessem o registro do códi-
go de barras. Assim, mesmo
com descrições diferentes en-
tre os elos da cadeia, seria pos-
sível identificar com precisão as
características daquele item",
sugere o coordenador do co-
mitê de gerenciamento por
categorias da Associação ECR
Brasil, Geraldo Aniceto, que
também estuda esse assunto.

Aniceto adianta que o ECR
deverá fazer em breve um tra-
balho junto aos elos da cadeia
para padronizar a descrição
dos mais variados produtos.
"Dessa maneira, a impressão
dos números do código de
barras na nota continuará a
ser necessária, mas servindo

para esclarecer possíveis mal-
entendídos", diz.

O gerente de soluções de
negócios da GS1 Brasil, Rober-
to Matsubayashi, afirma que
uma boa alternativa para a pa-
dronização seria a adesão do
modelo de identificação da in-
dústria, responsável pela cria-
ção do item. "A indústria já ali-
menta de informações o vare-
jo a respeito de seus produtos",
afirma. Mas durante o proces-
so essa identificação do produ-
to é adaptada a cada empresa.

Exemplo

A rede Angeloni, nona co-
locada no Ranking Abras com
uma receita de R$ 992,8 mi-

lhões em 2005, sediada em
Santa Catarina e com 19 lojas
espalhadas pelo Estado de ori-
gem e pelo Paraná, é um bom
exemplo do trabalho do setor
supermercadista para melhorar
a operação logística e atender
bem ao consumidor.

"Demos um salto na evolu-
ção logística do início do ano
passado para cá", informa o di-
retor de logística e informáti-
ca da rede, Norberto Colla.
Nessa fase, a empresa come-
çou a utilizar o histórico de de-
mandas das lojas e o geren-
ciamento por categorias para
dimensionar seus estoques e
realizar pedidos programados
com alguns fornecedores.

Ou seja, o Angeloni optou
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por abrir seus dados a alguns
fornecedores compartilhando
informações decisivas, como a
previsão de demanda.

Para tanto, a empresa se ca-
pacitou com novas tecnologi-
as e processos que lhe confe-
rem agilidade e precisão na
hora de passar essas informa-
ções. "Por meio do software
Explain, que apura o histórico
de vendas das lojas e da rede,
conseguimos estabelecer auto-
maticamente nossa previsão de
demanda para os mais varia-
dos meses e períodos do ano,
o que sem dúvida facilita nos-
sa relação com os fornecedo-
res", explica Norbeto.

O controle bem-feito dessas
informações propicia uma efici-
ente gestão do estoque, feito no
Angeloni por meio do Sistema
de Gerenciamento de Armazéns
(WMS - Wherehouse Manage-
mente System), que permite sa-
ber em que ponto do centro de
distribuição ou depósito está de-
terminado produto de dada ca-
tegoria. Assim foram criadas con-
dições excelentes para uma re-

lação transparente
com os fornecedores,
no caso do Angeloni,
feito por troca eletrô-
nica de dados, ou EDI
- Electronic Data
Interchange.

"Para se integrar
com o fornecedor,
não é necessário ter EDI. Esse
tipo de troca pode ser feito via
e-mail, por exemplo.

O necessário mesmo para a
troca de informações é a boa
vontade. Sentar-se à mesa com
o parceiro comercial e procurar
as melhores soluções para todos,
especialmente o consumidor",
defende o diretor da rede, apon-
tando que a boa logística depen-
de mais da ação das pessoas do
que das máquinas.

Uma prova disso vem do
maior grupo do setor. A CBD
investe há um ano no progra-
ma de qualidade denominado
Certificação Top Log. O pro-
grama reconhece o trabalho
de qualificação dos fornecedo-
res e busca o diálogo entre as
partes para que se encontrem

soluções comuns,
como SuperHiper
já divulgou em ja-
neiro passado. De
acordo com a CBD
entre os fornece-
dores que fazem
parte do progra-
ma, hoje em torno

de 100 empresas, o ganho de
eficiência logística foi de 81%
para 87%. Mas o objetivo do
grupo é que essa eficiência
chegue aos 95%.

Cultura

Tão importante quanto a in-
tegração colaborativa entre su-
permercados e fornecedores é
a integração interna, dos diver-
sos departamentos do super-
mercado com a área logística.
Aliás, essa integração precede
a realizada entre os elos da ca-
deia. "As maiores dificuldades
sempre estão focadas no ser
humano", informa o diretor de
expansão e do comitê de per-
das da rede mato-grossense
Modelo IGA, Attilio Domenico
Rondinelli. "Dentro dos super-
mercados, é muito difícil a com-
preensão de que existe um
setor de logística ligado à
operação da loja. Cada funci-
onário, com a cobrança diária
de resultados específicos, aca-
ba ficando alheio às rotinas ex-
ternas a ele", diz Attilio.

Para superar essa dificulda-
de, o Modelo, empresa que
fatura R$ 271 milhões e ocu-
pa a 24a colocação no Ranking
Abras, tem realizado reuniões
de esclarecimento dos proces-
sos e de como eles se inte-
gram. Tem também organiza-
do treinamentos para capaci-
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tacão de seu pessoal com o
objetivo de que desnvolvam

uma concepção
sistémica da ope-
ração supermer-
cadista. "A for-
mação de comi-
tés estruturados,
com focos defini-
dos, multidiscipli-
nares, multifun-
cionais, que te-
mos feito, com o
apoio da presi-
dência e da dire-

toria da empresa, contribui
para o alcance dos objetivos."

De acordo com o executi-

vo, há uma mudança de men-
talidade que já é sentida inclu-
sive entre os que trabalham há
mais tempo no Modelo. "As
pessoas-chaves, com uma cul-
tura mais antiga, começam a
enxergar além das paredes de
seus setores e das áreas de atu-
ação, trabalhando de forma
sistémica (em grupo) e colabo-
rativa com a logística", informa
Attilio. Para o responsável pela
logística da rede matogrossen-
se, esse conhecimento do todo
é fundamental para que se al-
cance excelência em logística.
"Os funcionários precisam en-
tender o funcionamento da

cadeia de abastecimento; pre-
cisam se comprometer com o
resultado da empresa mais do
que com o resultado de seu se-
tor; devem ter responsabilida-
de na comunicação, o que sig-
nifica se preocuparem e se es-
forçarem para compreender,
bem como ser simples, claros e
objetivos quando comunica-
rem algo", diz.

Tecnologia

Se os homens são o cérebro
e o coração da logística da sua
empresa, os sistemas de infor-
mática que ajudam a desenvol-
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ver os processos de organiza-
ção e comunicação das infor-
mações são o corpo. Por isso,
nas grandes e médias empresas
quanto mais moderna for a fer-
ramenta utilizada na operação
logística e de levantamento de
dados, mais eficiente e produ-
tivo se tornará o processo. An-
geloni, Modelo IGA e Grupo Pão
de Açúcar dispõem dessas fer-
ramentas cuja principal função
é entender melhor o compor-
tamento de compra do consu-
midor, com toda as suas
sazonalidades.

Um segundo investimento
importante centra-se na gestão

automatizada dos estoques e
das cargas, que ajuda a opera-
ção logística do supermercado
a aproveitar melhor o espaço
nos caminhões e assim econo-
mizar no transporte. Uma área
muito problemática na logísti-
ca, devido à falta de infra-estru-
tura do País, calcada no trans-
porte rodoviário, mas com uma
malha de estradas sofrível.

Segundo Attilio, do Mode-
lo IGA, é possível melhorar a
gestão da frota, por meio de
softwares específicos. A empre-
sa optou pela solução Gemco
Anywhere, que, segundo ele,
aumentou a produtividade da

sua frota em duas vezes, ou
seja, depois que a ferramenta
passou a ser utilizada um mes-
mo caminhão do Modelo IGA
consegue transportar o dobro
da quantidade de produtos que
conseguia anteriormente.

O Grupo Pão de Açúcar,
notável por investimentos em
tecnologia, também conta
com um software de gerenci-
amento de rotas. Com ele, os
caminhos a serem tomados
para que se realize uma entre-
ga são previamente estabele-
cidos de modo a ganhar efi-
ciência e rapidez. Também na
área de transporte, o rastrea-
mento via satélite hoje tem
um valor significativo. Aliado
a outras iniciativas, como par-
ceria com transportadoras es-
pecializadas em determinadas
rotas, em determinadas cate-
gorias de produto e, em alguns
casos, transportadoras exclu-
sivas por bandeira, o grupo
conseguiu reduzir em 95% o

roubo de carga, como diz
Monteiro, da CBD.
Contudo, essas são tecno-
logias em vigência e aces-
síveis. A tecnologia que
promete revolucionar o
mercado varejista, no mé-
dio prazo, é a Etiqueta In-
teligente (veja box), que fun-
ciona por radiofreqúência
e permitirá integração en-
tre os elos da cadeia de
forma impressionante, sem
contar a agilidade na con-
ferência dos produtos vin-

dos dos fornecedores, e no
encaminhamento dos mesmos
para as lojas. Um futuro que
já está bem perto.

Por Wagner Hilário
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