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Giro rápido
A área de supply chain da rede Carrefour pediu e a TI desenvolveu um
sistema de gestão de pedidos que impede as prateleiras de ficar vazias
por Luana Pavani foto Alexandre Battibugli

A
solicitação partiu de negócios,
mais especificamente da área de
supply chain da rede de hiper-
mercados Carrefour, incomodada
com as constantes prateleiras

vazias em alguns de seus 106 hipermercados
e 35 supermercados da marca Dia%. A TI
saiu a campo com disposição para resolver o
problema e a solução criada foi um aplicativo
de gestão de reposição de mercadorias que
reduziu o índice de falta de produtos em
19%. Com a ferramenta antiga de supply
chain, os gestores podiam ver a posição de
estoque presente.
Na nova solução,
eles avaliam o es-
toque e fazem a
projeção de vendas
até o próximo ciclo,
que dura 14 dias.
"O desafio do supply
chain é não fazer
pedidos demais nem de menos. Com o
projeto, reduzimos os estoques e aumenta-
mos as vendas, porque o cliente final não
terá mais seus itens de preferência indis-
poníveis nas lojas", diz Rodrigo Callisperis,
diretor de TI do Carrefour.

Uma outra vantagem do sistema, segundo
Ailton Brandão Júnior, diretor de sistemas do
Carrefour, foi a melhoria na negociação com
os fornecedores, possível porque agora a
fotografia dos estoques é mais real. Brandão
conta que o projeto começou em 2005, com a

"O desafio do supply
chain é acertar na
compra mesmo em

períodos de promoção

criação de algoritmos e regras para o trata-
mento de classes de produtos. O desenvolvi-
mento do aplicativo de gestão de pedidos
ocorreu no início de 2006 e entrou em ope-
ração em agosto, para i 500 usuários.

Até então, a reposição de alguns produtos
dependia de pedidos manuais, como no caso
dos perecíveis, que depois eram digitados na
ferramenta, na própria loja. Para as categorias
de produtos que já contavam com pedidos
automáticos de reposição aos fabricantes ou
aos centros de distribuição, o cálculo era está-
tico, sem considerar variações de demanda

ao longo do ano.
Agora, com o pro-
cesso centralizado
na intranet, são
levados em conta
as quantidades do
novo pedido em
relação ao anterior,
o nível de estoque,

as entregas pendentes, a capacidade de entre-
ga dos fornecedores e a previsão de vendas em
determinado período. A solução está integra-
da ao data warehouse, para auxiliar na com-
preensão do comportamento das vendas de
determinadas categorias de produtos, com
gráficos e estatísticas. Os produtos perecíveis
hoje aparecem na tela com a média de venda
em diferentes níveis de preço e sugestão de
quantidade para reposição.

O desafio é ainda maior em períodos de
promoção, quando o fluxo de abastecimento
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Sistema para gerenciar a compra de 480 mil itens por dia

deve seguir o calendário das campanhas de
TV ou os folhetos promocionais distribuídos
nos hipermercados, para que as prateleiras
não se esvaziem repentinamente.

Segunda maior rede de distribuição do
mundo, o Carrefour tem atualmente mais de
7 mil lojas em 19 países e 456 mil colabora-
dores, dos quais 51 mil no Brasil. Em abril
passado, a empresa incorporou o atacadista
Atacadão, numa das maiores transações do
varejo brasileiro, por 2,2 bilhões de reais. A
solução de abastecimento das lojas implemen-
tada com base em tecnologia é destinada ape-
nas à operação dos hipermercados e super-
mercados, que respondem diariamente por
cerca de 480 mil pedidos. "Mesmo com a ex-
pansão da rede, o Carrefour não aumentou o
inventário e ainda elevou o seu giro em torno
de 8%", afirma Brandão.

Modernização Desenvolvida em tecno-
logia .Net, da Microsoft, sobre banco de
dados Oracle, a nova ferramenta de supply
chain do Carrefour avalia cada produto em
cada loja, todos os dias, por meio de algorit-
mos que fazem milhares de cálculos.
A equipe de TI do varejista contratou a for-
necedora Procwork para auxiliar no desen-
volvimento do sistema de reposição de esto-
que. Ao todo, o projeto consumiu 28 mil
horas/homem, com uma equipe multidisci-
plinar formada por 25 profissionais da em-
presa parceira e 30 do Carrefour. Um comi-
tê composto pelas áreas de tecnologia e
supply chain acompanha o projeto, seus re-
sultados e o envolvimento das 3 070 pessoas
treinadas no novo processo de gestão de
pedidos de reposição.

Para dar suporte ao motor de regras, foram
adquiridos novos servidores Unix, dentro de
um programa de renovação da infra-estrutura
tecnológica da empresa. A intenção era aco-
modar o novo sistema transacional do Car-
refour, da fabricante francesa Aldata.

"A iniciativa para a área de supply chain é a
primeira de mais cinco componentes que
formarão um pacote centralizado de operação
de loja, em substituição a um conjunto de
sistemas legados", diz Callisperis. II
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