


Depois da força
de vendas,
relacionamento
com o cliente, centros
de distribuição
e logística são
os novos alvos
da automação
no setor atacadista
distribuidor
POR PAU LA PEREIRA

os dispositivos mais moder-
nos aos menos sofisticados,
hoje em dia é difícil encon-

trar um atacadista distribuidor que já
não tenha sua força de vendas auto-
matizada e pelo menos um sistema
de gestão (ERP), por mais simples
que seja- Mas para alargar as estreitas
margens de lucro e obter resultados
efetivos nesse mercado é preciso mui-
to mais que um PDA na mão.

Essa é urna lição que as empresas
do setor estão aprendendo cada vez
mais. Um dos movimentos que vêm
mudando a cara e as prioridades na
hora de investir em tecnologia é a
mudança de foco da venda dos pro-
dutos para o cliente. Atacadistas dis-
tribuidores passam a perceber que
apostar num melhor conhecimento
do pequeno e médio varejo pode
ser uma opção muito mais rentável
do que simplesmente transferir a
tiragem de pedidos do papel para o
meio eletrônico.

É nesse contexto que o CRM ('Cos-
tumer Relationship Management),
uma ferramenta de relacionamento
com o cliente, com mais de dez anos
de mercado, começa a interessar às

empresas do setor atacadista distribui-
dor e a fazer parte do seu cotidiano.

"Os atacadistas delegam esse rela-
cionamento para o RCA (Represen-
tante Comercial Autônomo) e não
têm muita informação sobre como o
cliente realmente vê a empresa- Eles
não têm nenhum processo documen-
tado que lhes permita estabelecer
um histórico desse relacionamento",
aponta o diretor-presidente da PC
Sistemas, Wagner Patrus.

Retirar das mãos da força de ven-
das a exclusividade dessa informa-
ção, que retrata, por exemplo, os
verdadeiros motivos da inatividade
de um cliente, é um dos objetivos
que as empresas buscam graças ao
uso da ferramenta. Por meio da iden-
tificação desses motivos por outro
canal interno, como um call center,
a empresa pode realizar uma ação
imediata para trazer o cliente de vol-
ta à positivação.

"Muitos acreditam que isso entra-
ria em conflito com a equipe de ven-
das, mas na prática funciona como
um apoio, e as empresas já reconhe-
cem que o uso do CRM é a melhor
maneira de elas se relacionarem com

os clientes, e já estão fornecendo essa
informação ao RCA', explica Patrus.

A adoção do CRM é relativamente
nova no atacado distribuidor, embora
já esteja bem explorada, principalmen-
te por empresas de maior porte, como
o Martins, que mantém sozinho uma
estrutura de call center interna com
cerca de mil posições de atendimento.

Ao que tudo indica, o setor sinaliza a
adoção do CRM como uma das novas
tendências em tecnologia da informação.
"De uns tempos para cá, o conceito de
CRM está se mostrando cada vez mais
importante para o setor No passado,
muitos distribuidores não tinham sequer
um SAC (Serviço de Atendimento ao
Cliente)", observa o diretor-executivo da
Alterdata, Ladmir Carvalho.

Segundo ele, essa ferramenta foi um
dos motores que permitiram à Alterda-
ta crescer 24% em 2008. Somente o
ERP com o CRM e o módulo do Sped
inclusos, foi responsável por cerca de
40% do faturamento da empresa, que
hoje concentra 12% da sua carteira em
clientes do setor atacadista distribuidor
"Já vendemos vários aplicativos para o
call center das empresas do setor", diz
Carvalho.

MAI 2009 www.revisladistribiiicao.cofli.br 221



lTECNOLOGIA

Controle é a palavra-
chave que rege a lógica

de investimentos
tecnológicos no setor.

Por meio dele,
as empresas
conseguem
um melhor

relacionamento
com os clientes

MAIOR CONTROLE
Mas nem só os RCAs sentem o ônus
e os benefícios de uma maior vigilân-

cia no relacionamento com os clientes
migrando para urna documentação
nos módulos de CRM. Controle é a
palavra-chave que parece reger a ló-
gica de investimentos tecnológicos no
setor. E por meio dele que as empresas
estão conseguindo não só conquistar
um relacionamento cada vez melhor
com os clientes, mas também extrair
um melhor aproveitamento das equi-
pes, mantendo-as monitoradas nas
demais áreas de atuação, especial-
mente naquelas que lidam com pro-
cessos logísticos, tanto nos centros
de distribuição como no controle da
circulação dos caminhões pelas ruas.

"O que os atacadistas distribuido-
res geralmente buscam é obter infor-
mações com a maior precisão pos-
sível, tanto na ponta da equipe, que
está na rua, como no restante dentro
da empresa", diz o diretor-comercial

da WMW, Márcio Dela Vedova. "Na
parte logística se tem muito pouca au-
tomação e não se usa quase nada."

Segundo ele, esses processos ten-
dem agora a melhorar, num primeiro
momento, graças à conferência de
embarque e à separação de merca-
dorias e, num segundo, na ponta do

entregador para o cliente, graças à su-
pervisão da qualidade desse processo.

Sistemas como o TMS (Transport
Management System), um gestor de
transportes que monitora tempo de
parada, descarga, horário de entrega
e até rota escolhida pelo motorista,
permitem às empresas contar com
esse poder, assim como o WMS (Wa-
rehouse Management System), siste-
ma de gerenciamento de armazéns,
está fazendo pela precisão do trabalho
realizado dentro dos centros de dis-
tribuição. Se você consegue acompa-
nhar o trajeto do caminhão e controlar
quais são os motoristas que obtêm
melhor produtividade, então é possível
identificar os que não apresentam um
desempenho satisfatório, e corrigir o
problema por meio de treinamento.

O controle é importante não só para
acompanhar mais de perto o desempe-
nho de cada colaborador, mas também
para permitir que a operação cresça de
maneira ordenada. "É possível exercer
um controle mais analítico do estoque,
por exemplo, saber quais mercadorias
dentro do CD estão mais próximas do
prazo de validade, para que não se te-
nha perdas", exemplifica Patrus.

É o caso do Grupo Rio do Peixe,
que vem focando seus investimentos
em tecnologia para o aperfeiçoamen-
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to logístico. Com a necessidade de
fazer o acompanhamento de uma fro-
ta própria de aproximadamente 120
veículos, a empresa agora se volta
para a gestão de transporte, visando
otimizar a relação custo/benefício até
mesmo no curto prazo. 'Acreditamos
que ferramentas como o TMS, em
conjunto com um sistema de rastre-
amento, proporcionam um diferen-
cial importante para que a empresa
alcance seus objetivos, sendo essas
as ferramentas tecnológicas em cuja
eficiência a empresa aposta para oti-
mizar os serviços prestados", afirma
o diretor-presidente do Grupo, José
Gonzaga Sobrinho.

O fato de o orçamento de tecno-
logia se destinar à logística demonstra
a predominância dessa atividade entre
as prioridades do Rio do Peixe. Atua-
lizações e operações com WMS, ope-
rações com roteirização, rastreamen-
to e manutenção de frota estão no
topo da lista, que além disso recebe

investimento na área de Ti em opera-
ções com Nota Fiscal Eletrônica, re-
cursos humanos e atualização da pró-
pria estrutura de TI, tanto em ativos,
como servidores, switch e roteadores,
como em treinamento e capacitação
da equipe de tecnologia.

DESAFIO CULTURAL
Há soluções para empresas de to-

dos os portes e para todos os bolsos.
No entanto, a falta de uma cultura de
uso e de investimento planejado em
TI pode acabar atrasando não apenas
a compra de ferramentas úteis para a
competição no mercado atacadista
distribuidor, mas também o bom uso
do que já existe dentro de casa.

Quando se fala em novos investimen-
tos nesse setor, é sempre um momento
para se pensar duas vezes por causa das
margens estreitas com que as empresas
costumam trabalhar. E se a tecnologia é
muito nova, poucos são aqueles que se
arriscam a ser os primeiros a comprovar

a promessa de obter vantagem compe-
titiva com a sua adoção.

Não é nada rara a prática de es-
perar que alguém teste primeiro uma
nova tecnologia antes de apostar nela,
e aqui essa prática se repete, talvez
até mesmo em conseqüência de uma
postura mais cética dos empresários
em relação à eficiência de ferramentas
que ainda não se conhece de maneira
plenamente satisfatória e à dificuldade
que os próprios fornecedores têm para
traduzir o que hoje parece custo no
que amanhã será resultado. "O setor
tem realmente certa dificuldade para
avançar com mais rapidez nas novas
tecnologias. Primeiro, ele quer vê-las
funcionando em outras empresas. No
início, a empresa tem um custo maior
para desenvolver ou implementar
uma nova tecnologia, mas isso é uma
necessidade. No entanto, o fato é que
todos vão ter de caminhar nesse sen-
tido", observa o diretor-presidente da
PC Sistemas.
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Um dos atalhos que os fornecedores
de TI encontraram para driblar essa cul-
tura do setor, que faz um esperar pelo
outro, é o de apostar em projetos pilotos
testados com clientes com os quais eles
têm melhor relacionamento como uma
maneira não apenas de testar uma nova
ferramenta, mas também de incluir o
teste no portfólio, como referência para
ofertas futuras. Um acordo mútuo que
beneficia as duas pontas tanto em custo
como em pioneirismo.

É esse o trabalho que a WMW faz
com clientes como a Gam, distribui-
dora de medicamentos de Tubarão/
SC. Usuária de soluções inovadoras
desde os primeiros produtos de au-
tomação de sua força de vendas, a
WMW mantém com o fornecedor
uma relação de confiança tão coe-
sa que hoje a própria Gam reporta a
ele suas necessidades, para que ele
desenvolva soluções capazes de res-
ponder satisfatoriamente a essas ne-
cessidades e que também possam ser
replicadas para o mercado. "Confian-
ça se conquista com resultado", diz o
diretor de T! da Gam, Luís Augusto
Nuernberg. 'A Gam respira tecnolo-
gia e só tem o porte que tem hoje por-
que investe nela. Esse investimento,

em comparação com os benefícios
que ela proporciona, chega a ser irri-
sório. Quanto vale a satisfação de um
cliente?", aponta o diretor da empresa
catarinense, que hoje fatura cerca de
40 milhões de reais por mês.

PLANEJAR PARA CRESCER
A solução de automação que a

WMW adotou para os seus CDs, o
Carrus Depósito, surgiu de uma de-
manda da Gam, que agora irá testar o
piloto de um novo produto da mesma
família, o Carrus Entrega, que gerencia
o processo de entrega de mercadorias.

"Toda a expectativa da empresa
e todos os esforços que ela fará até
o final do ano estarão na área de lo-
gística. Quatro empresas esperam o
protótipo desse lançamento", conta
o diretor-comercial da WMW, Már-
cio Vedova.

Além do investimento em infra-
estrutura, a TI também precisa re-
alizar um planejamento prévio para
acompanhar o ritmo de crescimento
da empresa. "Hoje eu trabalho com
automação no depósito, mas esta-
mos sempre pensando como vai ser
daqui a um ou dois anos. Sempre
em busca de soluções que diminuam

nosso custo, a tecnologia acaba sen-
do o meio de aumentar nosso volu-
me sem aumentar a conta no final do
mês", explica Nuernberg.

Segundo o diretor da Acácia Con-
sultoria, Fábio Ucles. as empresas
estão conscientes de que devem pla-
nejar a médio e longo prazo, mas não
praticam isso. "É um pouco por causa
da cultura. As empresas vão deixando
a TI em segundo plano, mas quando
atingem certo tamanho, elas não con-
seguem crescer mais sem investir em
tecnologia. Se tivessem essa política
de investir aos poucos, elas estariam
sempre atualizadas."

Porém, tecnologia sozinha não faz
mágica. Uma das maiores dificulda-
des dos fornecedores de T! ainda é a
de fazer com que as empresas não só
disponham de sistemas como ERPs,
WMS, TMS. CRMs, mas também,
e principalmente, que saibam como
inserir dados e extrair informações es-
tratégicas dessa sopa de letrinhas.

"Quem está saindo na frente está
investindo muito em soluções que lhe
ofereçam indicadores para a realização
de ações, na parte analítica do negócio,
que dêem a ele um melhor retorno",
observa Ucles. De acordo com o dire-
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tor da Acácia, muitas empresas do se-
tor têm um nível satisfatório de digita-
lização. A lacuna entre ter tecnologia
e obter resultados está no fato de que
muitas delas estão utilizando esses re-
cursos sem levar a parte analítica para
a ponta do processo.

Com o objetivo de evitar o risco de
baixo aproveitamento da tecnologia ad-
quirida, fornecedores como a Alterdata

vão além do treinamento de usuários e
incluem no pacote da venda um serviço
de acompanhamento dos clientes para
que eles realmente explorem o potencial
das ferramentas. "Temos uma gerência

que monitora o cliente e sensibiliza o
dono sobre o mau uso das ferramentas

e a necessidade de treinamento de no-
vos funcionários", diz Carvalho.

Outro caminho para se criar uma
cultura gradual de tecnologia, que
não cause grandes impactos no orça-
mento das empresas do setor, é o das
ofertas moduladas, uma tendência
que cresce nesse mercado.

"E possível trabalhar nos níveis de
automação por meio da modularidade.
pois há soluções para cada área, que
podem ser implantadas aos poucos",
afirma o gerente-geral de Negócios da
Dematic, Márcio Cruz Lopes.

Para ele, tanto pequenos como
grandes atacadistas distribuidores
têm necessidades semelhantes, mas
nem sempre têm a mesma demanda
de automação, e isso faz corn que as
ofertas modulares abram caminho
para um investimento proporcional à
demanda, desde que se opte sempre
por fornecedores e produtos capazes
de acompanhar o crescimento das
empresas e de ser incorporados a so-
luções mais robustas.

Para saber a hora certa de investir,
as empresas devem observar o fluxo
de atendimento. 'Até onde consigo
atender? E preciso ter uma justificati-
va, observar volume, demanda, janela
operacional e processos", diz Lopes.

Quer as empresas gostem ou não,
a necessidade de eias investirem em
tecnologia existe e cresce ano a ano.
A competição faz de cada solução
lançada para o setor um novo meio
de enxugar custos operacionais e
aumentar a produtividade e a velo-
cidade de entrega. Além disso, não
apenas traz uma oportunidade para
elas saírem na frente, mas também,
e principalmente, torna-se um re-
curso indispensável para não fica-
rem para trás. •
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