
Rede de compras
Sistema integra fornecedores e facilita a vida logística das concessionárias de automóveis da Fiat

Uma grande rede de compras,

conectando as 450 concessio-

nárias Fiat no Brasil. Assim é o pro-

jeto Abra compras, de logística de

compras online, adotado pela Abra-

caf (Associação Brasileira dos Con-

cessionários de Automóveis Fiat),

em parceria com o Vei.com Servi-

ços, unidade de comércio eletrôni-

co do Grupo Verdi. A partir deste

mês, a rede já está em pleno fun-

cionamento. Para isso, foram neces-

sários seis meses de estudos da

Abracaf, que já planejava fazer a

integração de compras. No entan-

to, a solução definitiva para a idéia

só foi encontrada quando a asso-

ciação conheceu o projeto desen-

volvido pelo grupo.
A integração de compras para

concessionárias nasceu dentro do

Grupo Verdi, que, com larga atua-

ção nos setores de transporte,

resolveu utilizar a plataforma

desenvolvida pelo Citibank, cha-

mada Commerce One, como solu-

ção para parte das grandes dificul-

dades logísticas do setor de distri-

buição de veículos. O sistema está

integrado com os principais forne-

cedores do setor de autopeças,

graxa e materiais de consumo,

também permitindo transações

entre eles. O Vei.com Serviços

desenvolveu a solução para uso

interno do grupo que, ao perceber

sua capacidade de retorno de

investimentos, resolveu expandir a

utilização para suas redes de con-

cessionárias. "Com o controle

maior das compras e a eliminação

de vícios e desperdícios, há gran-

de economia de peças e consumo.

O projeto se pagou em seis meses,

devido a ganhos diretos e a outros

custos que estavam escondidos",

afirma o diretor de tecnologia e

marketing do Grupo Verdi, João

Batista Araújo.
Com o sucesso da implantação

interna, o Grupo Verdi passou a ofe-

recer o serviço para outras empre-

sas. A primeira associação de con-

cessionárias a adotar a ferramenta

foi a rede de caminhões e ônibus

da Mercedes-Benz. "Quando adere

à solução, o cliente passa a ter
acesso ao servidor. O sistema não

exige investimentos em hardware,

só é preciso pagar os custos do ser-

viço", descreve Araújo. "E como o

ambiente tem hospedagem exter-

na, há garantia total do nível de ser-

viços." Segundo Araújo, o projeto

deve agora ser expandido para
redes de concessionárias de outras

marcas. As associações da General

Motors e da Volkswagen já o utili-

zam em piloto.



Tarifas em
tempo real

Adoção de sistema R/3, da SAP, e
integração com solução de reservas
facilita rotinas de empresa de
turismo e reduz custos em 35%

Depois de três anos e l ,2 milhão

de dólares em investimentos, a

Avipam, agência de turismo especia-

lizada em viagens corporativas, ter-

minou de promover a integração do

seu sistema de gestão R/3, da SAP,

com a solução internacional de reser-

vas da companhia, substituindo com-

pletamente a plataforma anterior.

Com o sistema integrado, ficou mais

fácil elaborar orçamentos e políticas

de viagens, negociar com fornecedo-

res, administrar despesas e revisar os

processos operacionais. "A redução

média de custos para os clientes foi

de 35%", conta Fernando Slomp,

diretor geral da Avipam.

O executivo explica que a nova

tecnologia, implementada com a

consultoria da integradora Softec,

permite, em tempo real, buscar a

menor tarifa que está sendo aplicada

pelo mercado e acessar formulários

eletrônicos que comparam a tarifa

solicitada à mínima disponível. A inte-

gração possibilita que as transações

efetuadas nos postos de serviços da

Avipam espalhados pelo país sejam

transferidas em tempo real para o

R/3. Outras vantagens são a redução

dos erros comuns no processamen-

to manual das tarefas e de retraba-

Ihos, contabilização instantânea dos

bilhetes e rápida criação de relató-

rios gerenciais.

São Gonçalo: terra de inclusão digital
Prefeitura de uma das maiores cidades do Estado do Rio de Janeiro
aprimora projeto que atende a cerca de 40 mil pessoas por mês

Uma das promessas para 2003 da

prefeitura de São Gonçalo é

aprimorar um projeto de inclusão

digital que, atualmente, atende a

cerca de 40 mil pessoas por mês.

Além da infra-estrutura de compu-

tadores e salas multimídias manti-

das pelo órgão governamental, já

funcionam na cidade oito portais 24

horas que oferecem acesso gratui-

to à internet para toda a população.

Ainda no primeiro semestre, recur-

sos como hospedagem de sites e

voz sobre IP devem ser adicionados

a esses portais.

Os núcleos funcionam em prédios

de dois andares. No primeiro andar de

cada um deles, existem sempre oito

computadores ligados em rede e

conectados à internet, monitorados por

uma equipe de funcionários que

esclarece dúvidas dos usuários. Já no

segundo andar há uma sala de multi-

mídia com 50 lugares, telão, DVD,

datashow, som estéreo e videocasse-

te. O controle das salas é feito a par-

tir do site http://portal24horas.sao

goncalo.rj.gov.br.

O endereço eletrônico tem como

base a Evolv-e, uma plataforma de

acesso à rede mundial via satélite

desenvolvida pela Telespazio Brasil,

empresa de soluções satelitais. A pla-

taforma utiliza uma banda KL) que

oferece banda larga com download

de até 40 mbps e canal de retorno

de 1,5 megabit. Entre os recursos da

solução estão aplicações ASP (acti-

ve server pages) cujo objetivo é

cadastrar os usuários dos portais 24

horas. "Com os bancos de dados e

as estatísticas geradas pelo sistema,

é possível melhorar os serviços pres-

tados para a população", diz Luiz

Fagner Chalita, coordenador de TI do

projeto de inclusão digital.

Atualmente, cinco unidades já

utilizam a plataforma. "Estamos ini-

ciando o processo para expandi-la às

três unidades restantes", conta o

coordenador.

Outra iniciativa da Avipam é o

sistema BTS (business travelsolu-

tions), para que os clientes realizem,

por conta própria, reservas aéreas e

terrestres, em tempo real, a partir de

uma home page. "São mais de 200

tipos de relatórios disponíveis aos

clientes", diz Slomp. O sistema faz

parte da estratégia da Avipam de

oferecer portais interativos com a

intenção de facilitar o relacionamen-

to com os clientes.
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