
Depois de alcançar a automação da força de ven-

das, setor atacadista começa a investir em tecno-

logia voltada para os centros de distribuição

Paula Pereira

Vantagem competitiva. Dife-
rencial. Lucro. Eis algumas das
palavrinhas mágicas que mo-
bilizam o mercado, pois indi-
cam coisas que, ansiosamen-
te, ele quer obter. De tempos
em tempos, surge uma solu-
ção nova, prometendo ajudar
as empresas a atingir esses
objetivos, e a arma da vez
atende pelo nome de WMS.

Talvez a sigla ainda não seja
tão familiar assim, mas certa-
mente você conhece muito
bem como são complexos os
processos dentro de um cen-
tro de distribuição (CD). É jus-
tamente com o propósito de
facilitar a gestão desses pro-
cessos que essas três letrinhas
entram em campo no merca-
do atacadista distribuidor.

O Warehouse Management
System (WMS), ou sistema de
gerenciamento de armazéns,
responsável por tornar eletrôni-
cas rotinas como, por exemplo,
recebimento de mercadoria,
endereçamento, controle de
estoque e separação, não é
exatamente uma novidade.
Amplamente utilizado pelas in-
dústrias para roteirização de
processos da cadeia de supri-
mento (supply chain), o WMS
começa a despontar como a
grande aposta para trazer às
empresas maior controle e agi-
lidade, e também contribuindo
para a eterna busca por otimi-
zação dos recursos e redução
de custos dentro dos CDs.
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O setor atacadista distribuidor
é um poço sem fundo de opor-
tunidades para os fornecedores
de tecnologia. Diante dessa
enormidade, ele fica parecendo
um mercado imaculado, que ain-
da não utiliza nem 1 % da tecno-
logia que já existe disponível a
ele, pronta para tornar seus ne-
gócios mais eficientes.

Esse potencial atrai vários for-
necedores da tecnologia para
o setor, desde a oferta de dis-
positivos de captura de dados,
como leitoras de códigos de
barras e dispositivos móveis,
até fornecedores de rede e de
software, que abrem os olhos
dos seus clientes para a verti-
cal e desenvolvem ferramentas
cada vez mais customizadas e
intuitivas destinadas a atender
às demandas e a facilitar a uti-
lização das soluções que ofe-
recem a esse perfil de usuário.

Hoje, apenas 30% dos CDs
são automatizados, sendo essa
porcentagem restrita a grandes
empresas do setor, que já re-

conhecem o valor dessas fer-
ramentas e têm menos resistên-
cia a fazer investimentos em
tecnologia para os bastidores
do seu negócio.

"O desafio é grande, pois im-
plica em mudança de cultura,
mas, ao mesmo tempo, há um
mercado extremamente convin-
cente, que força as empresas a
buscarem ganho de mercado",
aponta Fábio Túlio Felippe, dire-
tor da Sankhya, empresa de ERR

A estratégia consistiu em de-
senvolver um mecanismo capaz
de traduzir para uma linguagem
visual e mais simples os dados
mais importantes de que o ges-
tor necessita para manusear a
ferramenta, como a visualização
em 3D, numa leia, de todo o
centro de distribuição. "Não bas-
ta integrarmos, pois temos de
fazê-lo de modo a subsidiar a
decisão estratégica, e nós da-
mos isso num clique", diz Felippe.

Convencido pela própria reali-
dade do dia-a-dia de que a auto-
mação da força de vendas era um
investimento necessário, o setor
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tendeu de imediato a adotar esse
tipo de solução, que atualmente
já é comum, sendo considerado
uma questão de sobrevivência
entre atacadistas de todos os por-
tes. Começou utilizando PDAs e
aparelhos cada vez mais sofisti-
cados, capazes de tornar a comu-
nicação e a sincronia com os sis-
temas das empresas mais ágil na
hora de faturar. E funcionou.

Agora, fornecedores e atacadis-
tas têm por meta os centros de
distribuição, esperando que a
mesma lógica que convenceu as
empresas do setor a investir em
tecnologia, inicialmente na força
de vendas, se repita nos CDs con-
forme essa adesão vá ganhando
escala e distanciando os compe-
tidores automatizados dos demais
na disputa pelo mercado.

"O pequeno já viabiliza a au-
tomação da força de vendas.
Essa é a área que fala mais alto
dentro da empresa, mas os ata-
cadistas precisam mais do que
isso para consolidar o negócio,
uma vez que trabalham com
margens muito enxutas", obser-
va Wagner Patrus, diretor-pre-
sidente da PC Sistemas.

Com 22% do market share
no setor, a PC Sistemas tem
dado destaque à apresentação
do módulo de WMS para seu
sistema de gestão WinThor Dis-
tribuidor, esperando que, com
ele, somado à oferta do WinThor
Prime, sistema de gestão sim-
plificado para atacadistas de
pequeno porte com até 15 usu-
ários, ajude a empresa a inten-
sificar essa presença na verti-

cal, ampliando-a para 30% nos
próximos anos.

O relacionamento, que come-
çou com a força de vendas -
hoje, os atacadistas são respon-
sáveis por 80% dos clientes da
PalmTech -, também é mote
para que a empresa consiga
estender a oferta de dispositi-
vos para o campo de automa-
ção de CDs. Contando com a
venda indireta por meio de par-
ceiros no desenvolvimento de
software, a PalmTech enxerga
o chamado BackOffice como
ferramenta para se expandir no
setor atacadista. "A automação
da força de vendas cresceu
muito. Quase todos já dispõem
dela. Agora, a aposta se voltou
para dispositivos que dêem su-
porte ao WMS", afirma Gilberto
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Correia, gerente de Negócios
Corporativos da PalrnTech.

Com 19 anos de mercado de
automação em geral, aplicada à
movimentação de mercadorias,
à força de vendas e aos centros
de distribuição, a Syscontrol, que
já acumula no currículo a expe-
riência de instalar o WMS em
grandes setores industriais,
como o das montadoras, além
de varejistas como o Carrefour
e o BIG, não hesita em apontar
o atacado como um dos gran-
des mercados potenciais onde
planeja avançar, e já comemora
conquistas importantes. "Esta-
mos conseguindo provar para
eles o quanto podem ganhar
automatizando o CD", conta Job
Fernandes Neto, gerente de
Contas da Syscontrol.

Introduzindo o primeiro siste-
ma de picking by voice no País
(separação de mercadorias por
comando de voz), a empresa
desenvolve atualmente um dos
maiores projetos com essa tec-
nologia na América Latina em
um atacadista nacional, cujo

nome é mantido sob sigilo, mas
que deverá anunciar a adoção
dessa solução dentro de cerca
de dois meses, quando o pro-
cesso de implementação esti-
ver concluído. Serão mais de mil
equipamentos de picking by
voice, que prometem trazer
mais precisão às atividades de
separação dos pedidos, recebi-
mento e alocação no CD.

A idéia de que a adoção des-
sas tecnologias custa caro ain-
da pesa. Há um investimento

inicial por vezes encarado como
muito oneroso, principalmente
para um segmento que trabalha
com pouca margem de lucro e
ainda não integrou a tecnologia
como parte de sua cultura,

Mas os fornecedores de tec-
nologia estão se especiaizan-
do em mostrar como o retorno
desse investimento compensa.
"Por incrível que pareça, o cli-
ente começa a sentir os efeitos
dessa resistência à tecnologia
no próprio bolso, quando come-

A Syscontrol acredita

que o setor atacadista

distribuidor tem

grande potencial par-

o avanço do WMS.

ca a ficar para tras a perder
mercado", ressalta Roberto Gu-
tierrez Lechuga, gerente de
Marketing da MGI, empresa
que vivenciou todo o processo
de aculturamento e de ingres-
so dos atacadistas na automa-
ção da força de vendas.

"A vantagem agora é que o
preço da tecnologia vem cain-
do", lembra Correia, da PalmTe-
ch. De fato, o preço, que sem-
pre foi um entrave que mante-
ve indecisos atacadistas e dis-
tribuidores mais receosos em
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dedicar recursos a investimen-
tos em tecnologia, vem mudan-
do. Os fornecedores querem
fechar negócio e, na briga para
entrar no mercado, procuram
criar módulos mais s imples,
fragmentar a oferta e oferecer
facilidades na negociação, tra-
zendo para o leque de opções
modalidades por licença, servi-
ço, locação, comodato de equi-
pamentos e financiamentos,
principalmente o leasing, o que
favorece a adesão de atacadis-
tas e distribuidores.

É o caso da
WMW, empre-
sa catarinense
que recente-
mente lançou a
solução Carrus,
braço do WMS
que custa 15%
do valor do sis-
tema completo
oferecido no
mercado. Uma
tecnologia que
condensa fun-
c ional idades
importantes do
WMS, essa so-
lução ajuda os separadores, por
rneio de um dispositivo de código
de barras, a fazer a separação,
conferência, recepção e entrega
das mercadorias.

"Hoje, o maior problema de
atacadistas, sem exceção, é a
entrega de mercadoria errada.
Atuando nessa ponta do pro-
cesso, já é possível reduzir es-
ses erros", argumenta Elvis Savi,
diretor-presidente da WMW.

E os resultados?
O ganho efetivo que os ata-

cadistas e distribuidores podem
extrair de ferramentas como

essa oscila de empresa em em-
presa. Além da redução de er-
ros que a automação em qual-
quer área proporciona, hoje o
que se pode dizer com certeza
é que há muita gordura para ser
queimada nos processos que
envolvem os centros de distribui-
ção, possibilitando um ganho
considerável em confiabilidade,
rapidez, produtividade e otimiza-
ção do espaço precioso dispo-
nível nas prateleiras dos CDs.

Reza a regra que quanto me-
nos automatizada for urna em-

presa, maior será o impacto ini-
cial que a adoção de uma nova
tecnologia provocará sobre ela.
A vantagem está justamente no
fato de se saber que o WMS não
é uma novidade, urna aposta
nova num mercado cheio de pro-
messas sem comprovações. Pelo
contrário, sua adoção pela indús-
tria já tem um passado. Uma sim-
ples troca de informações com
empresas que utilizam soluções
desse tipo pode proporcionar a
um comprador indeciso o refe-
rencial que lhe permitirá pisar
com segurança nesse campo. Os
atacados, por sua vez, poderão

constatar que, graças a essas
soluções, conseguirão desafogar
as margens enxutas com que tra-
balham atualmente.

Porém, se a experiência nas
indústrias não for suficiente para
convencer os empresários do
setor de que vale a pena evar a
automação para dentro dos
CDs, basta que os atacadistas
revisem seu próprio passado
recente, colocando na balança
os resultados atingidos com a
automação da força de vendas.

Mesmo com toda a resistência,
os percalços e as
i n s e g u r a n ç a s
do começo des-
sa história, no fi-
nal das contas a
automação ge-
rou retornos em
eficiência, produ-
tividade e redu-
ção de custo com
comunicação, os
quais foram de
20% a 30%, pro-
vando que o in-
vestimento não
só compensava
como também se

tornou indispensável para sobre-
viver no mercado.

É claro que, com o passar do
tempo, quando a solução deixa
de ser um diferencial, o recur-
so satura sua capacidade para
gerar lucro operacional. Com o
WMS não será diferente. Mas
e!e é mais uma etapa a ser ul-
trapassada e deve definir quem
permanece e quem abandona
a corrida pelo mercado. Depois
dele, surgirão outras soluções
prometendo dar fôlego para
que as empresas alcancem a
almejada vantagem competitiva.
Exatamente como deve ser. S
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