
Fluxo contínuo 
 
Automação da logística agiliza as 400.000 entregas diárias da viaLOG nos estados do Sul 
 
A automação da coleta, do armazenamento e da distribuição foram decisivos para que a viaLOG 
deslanchasse como operador logístico e no ramo de entregas expressas. Filiada ao grupo de 
comunicação gaúcho RBS, a empresa foi constituída oficialmente no ano de 2000, mas trazia em 
sua bagagem a larga experiência de 30 anos na cobertura de uma malha jornalística hoje 
composta de 100 rotas e 18.000 quilômetros percorridos diariamente para a entrega dos seis 
jornais do grupo em bancas e para assinantes de mais de 730 municípios de Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. “Esse background, aliado às oportunidades de crescimento no mercado 
de prestação de serviços logísticos levou a RBS a unir as diversas áreas encarregadas da 
distribuição em uma só empresa”, conta Hildebrando Viana, coordenador de logística da iaLOG. A 
iniciativa ajudou também a preencher espaços ociosos dos veículos e a reduzir custos 
operacionais.  
 
Hoje, a viaLOG realiza mais de 400.000 entregas diárias. Seu maior cliente externo é a Editora 
Três, que edita, entre outras publicações, a revista semanal IstoÉ. Ao lado dela, figuram a Editora 
Globo, o Grupo Telelistas (listas telefônicas) e a Editora Plural (revista Amanhã). Além de 
distribuir produtos impressos, a operadora também trabalha com entregas expressas, 
incumbindo-se,para isso, desde o pedido de coleta até a entrega final, com gestão de estoque, 
embalagem, transporte, distribuição e rastreamento. Nesse ramo, compõem sua carteira de 
clientes as operadoras de telefonia celular Claro Digital e VIVO, a distribuidora de equipamentos 
de informática Districomp, a Unimed Rio Grande do Sul e a empresa de brindes WLC. Alguns deles 
demandam os dois tipos de serviços. “Não impomos limitação de peso ou volume para as 
entregas expressas, mas procuramos focar nossa atuação em itens com até 30 quilos”, explica 
Viana. A meta da empresa é crescer cerca de 20% ao ano. 
 
As entregas são efetuadas no mesmo dia do recebimento, no dia seguinte ou em dois dias, 
conforme o produto. Há dois anos atrás, porém, a distribuição se restringia aos jornais e revistas 
do Grupo RBS: Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina e 
Diário de Santa Maria, revista Atlântida e revista EAí! Na parte de entrega expressa, a RBS fazia 
também distribuição dos produtos agregados aos jornais, como os colecionáveis para assinantes, 
que iam desde coleções de livros a CDs, DVDs e fitas VHS. 
 
Mas, para atender a um mercado extremamente exigente em termos de agilidade e eficiência, a 
RBS teve de fazer a sua lição de casa antes de colocar a viaLOG em campo. O processo de 
organização da empresa levou cerca de três anos. “Os vários setores que cuidavam internamente 
da distribuição na RBS foram unificados”, recorda o coordenador de logística da viaLOG. O passo 
seguinte foi a implementação de Centrais de Distribuição nos estados cobertos pela empresa. 
Hoje, são 26 delas no Rio Grande do Sul, dez em Santa Catarina e seis no Paraná, que se 
incumbem de levar os Entregas expressas de itens com até 30 quilos produtos ao destino final. 
“Antes dessa medida, a distribuição era responsabilidade dos representantes que mantínhamos 
em cada uma das cidades”, diz Viana. Os ativos e a administração dessas centrais são 
terceirizados. “Não temos um único caminhão, mas tudo funciona a seu tempo”, frisa o 
coordenador.  
 
As centrais de distribuição têm capacidade de armazenagem baixa, pois o tipo de mercadoria com 
que trabalham é de alto giro. Os jornais, por exemplo, são encaminhados diretamente das plantas 
gráficas para essas centrais e logo seguem sua rota nos veículos de entrega. “A entrega expressa, 
que é um dos focos do 
nosso serviço, dispensa a armazenagem”, esclarece Hidelbrando Viana.  
 
Para dar suporte às centrais de distribuição, foram criados três Centros de Operação nas capitais 
dos três estados onde a empresa atua: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses são 



armazéns maiores, próprios, com cerca de 2.000 metros quadrados de área, em que opera mão-
de-obra contratada. “As entregas diárias desses centros para as centrais de distribuição superam 
os 400.000 itens, considerando as demais publicações com que a via-LOG trabalha”, explica o 
coordenador de logística da empresa. 
 
Todas as centrais e centros de operação foram interligados pelos módulos de logística do sistema 
de gestão empresarial da J.D. Edwards, que já era utilizado pela área administrativa-financeira da 
RBS. Dessa forma, o próprio operador e seus clientes podem acompanhar o andamento das 
operações mesmo à distância, com melhor controle e, portanto, melhor eficiência. “A partir do 
momento em que pudemos rastrear todos os passos da entrega, passamos a ter condições de 
dentificar e solucionar problemas rapidamente”, afirma Viana. 
 
Depósito automatizado 
Para agilizar os processos e minimizar erros, a viaLOG implantou também o Seal Logistic Suite, 
um software da Seal que, utilizado em coletores e/ou leitores de códigos de barras acionados por 
rádio-freqüência, faz interface com a solução da J.D. Edwards, atuando nos processos de 
recebimento, movimentação interna, armazenagem, controle de inventário, separação e 
carregamento. 
 
“Essa é a forma de levar o software de gestão dos microcomputadores da empresa para o chão do 
depósito”, esclarece Cristiano Teixeira, gerente de Mercado de logística da Seal. E mais: o sistema 
da Seal “digere” a linguagem do software de gestão, exibindo, na tela do coletor, o passo-apasso 
das funções a serem executadas,numa leitura fácil e de interação permanente com o operador.  
 
No Centro de Operações de Porto Alegre – que movimenta cerca de 3.800 itens diariamente e, 
entre os demais centros da viaLOG, é o que executa a maior parte da armazenagem e 
movimentação interna – são utilizados quatro coletores de dados com o sistema da Seal, que 
registram, por exemplo, a chegada do veículo, a conferência, o tempo levado no 
descarregamento, o armazenamento dos itens nos vários endereços, a retirada segundo os 
pedidos e a conferência da carga embarcada. 
 
“A grande vantagem da automação desses processos é a acuracidade e a agilidade que eles 
proporcionam, uma vez que se elimina a digitação de códigos. Isso porque o coletor faz a leitura e 
transmite, via rádio-freqüência diretamente para o sistema de gestão”, afirma o coordenador de 
Logística da viaLOG. “Se um operador tivesse de compilar os dados no micro estaria sujeito a 
erros de digitação. Além disso, a mobilidade que a rádio-freqüência proporciona, uma vez que ela 
dispensa o uso de fios, minimiza a movimentação dentro do Centro de Operações. A interface é 
perfeitamente integrada com o Oneworld, não sendo mais complicada que o próprio sistema.” 
(V.C.) 
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