
pressão para reduzir os cus-
tos e diminuir os prazos de
entrega tem conduzido mui-
tas empresas de tamanhos,
'necessidades e segmentos

distintos a adquirir soluções de TMS
("transportation management sys-
tem", sistema de gerenciamento de
transporte). É justamente onde mora
o problema: como adaptar o TMS a
tanta diversidade? Para responder a
essa pergunta na prática, os fornece-
dores têm desenvolvido modelos di-
ferentes de implementação de TMS,
que vão além da licença "eterna", pela
qual o cliente adquire por tempo inde-
terminado o software, e que se adaptam
às necessidades de cada usuário, seja ele
embarcador ou transportador.

Um deles, e que tem atraído o mer-
cado, é o SaaS ("software as a service",
software como um serviço) que, assim
como os outros modelos, pode confun-
dir os usuários na hora de escolher a
melhor modalidade de sistema de ge-
renciamento de transporte. Por essa
razão, a revista INTRALOGÍSTICA
consultou as principais empresas de
TMS para entender os modelos exis-
tentes, suas vantagens e desvantagens.

Distinções
Antes de apresentar as diferentes

possibilidades de aquisição de TMS é
preciso compreender que existem dois
grandes segmentos que se relacionam
com o TMS: os embarcadores (empre-
sas que expedem mercadorias e con-

tratam os fretes) e as transportadoras.
Segundo Yuri Martins Thomé, gestor
da unidade de transportes da Benner
(provedora de software), no caso das
transportadoras há dois tipos de TMS,
a ferramenta transacional e a de ges-
tão. A transacional faz cotação, emite
conhecimento, acompanha as cargas,
controla as entregas, os redespachos
e efetua o faturamento, ou seja, prati-
camente todo o controle operacional
da cadeia de transporte. "Com essa
versão de TMS, o objetivo principal
deixa de ser as melhorias de eficiência
e redução de custos", explica Yuri. Já
a ferramenta de gestão permite que,
além dos itens inclusos no transacional,
o operador monitore quase em tempo
real os indicadores de eficiência, cus-
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tos, prazos, rentabilidade, entre outros
itens ligados à otimização do serviço.

Para os embarcadores, essas in-
formações também são importantes,
por isso buscam no TMS dados sobre
eficiência das coletas e das entregas
de cargas, níveis de quebra e extra-
vios de mercadorias','monitoramento
da qualidade e manutenção da frota
e acompanhamento "on-line" das car-
gas, além da possibilidade de visuali-
zar a disponibilidade de atendimen-
to das transportadoras cadastradas.
Normalmente os fornecedores de so-
luções TMS desenvolvem softwares
específicos para esse segmento.

Modelos de contratação
Os embarcadores e transportado-

ras têm a opção de negociar o TMS
em três formatos distintos: a licença
eterna, o software multiarrendado
como serviço e a terceirização parcial.
Os nomes podem alterar de acordo
com o fornecedor, mas a funcionalida-

de e a disponibilidade são praticamen-
te as mesmas.

Mais antiga entre os modelos de
gestão, a licença eterna existe desde o
surgimento do TMS em 1990. O usu-
ário desse formato adquire o software
por tempo ilimitado e pode pagar até
20% do valor da aquisição por servi-
ços de implementação e manutenção.
Mais atrativa para grandes empresas,
a licença eterna necessita de um depar-
tamento de tecnologia totalmente ca-
pacitado para administrar o sistema.

Mas o que tem se tornado a apos-
ta dos provedores este ano e atraído a
atenção das empresas preocupadas em
garantir bons investimentos é o siste-
ma multiarrendado, ou simplesmente
SaaS, que mantém o TMS hospeda-
do na rede do provedor do software,
permitindo acesso via internet para os
clientes e fornecedores (embarcado-
res e transportadoras) que pagarem
por um plano mensal, trimestral, etc.
Essa modalidade também possibilita

a cobrança por número de acessos ao
sistema. Empresas médias e pequenas
costumam ser ó foco desse modelo.

Tanto para a licença eterna quan-
to para o sistema SaaS há a possibi-
lidade de comprar o software e ter-
ceirizar apenas a gestão do processo
de transporte. Mas vale ressaltar que
os gastos iniciais da terceirização do
processo de transporte com multiar-
rendamento são mais baixos do que
para o modelo de licença eterna (se-
jam hospedados ou não). A compara-
ção dos custos iniciais entre o modelo
multiarrendado e o modelo de licença
eterna certamente torna o primeiro
mais atraente. Contudo, para empre-
sas de rápido crescimento e cada vêz,
mais globalizadas, o custo total de
propriedade do TMS multiarrendado
deve, com o tempo, exceder o custo do
modelo de licença eterna.

Mas a constante evolução do mer-
cado de embarque e transporte de car-
gas fez surgir outras modalidades de
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aquisição de software. A Benner, por
exemplo, oferece o plano de locação,
no qual o valor da licença é diluído
em um período que varia entre 12 e 21
meses, sem contar o custo mensal de
suporte e acompanhamento. Segundo
Ricardo Gorodovits, diretor da GKO,
especializada em soluções de gestão
de transporte e que também dispõe
de um plano de locação, esse formato
pode ser interessante por vários moti-
vos, entre eles a possibilidade de visu-
alizar a iniciativa como uma despesa e
não como um investimento, reduzindo
as etapas de aprovação.

Mesmo os modelos ]á utilizados
ganharam novas possibilidades. Ri-
cardo, da GKO, conta que a opção
por software SaaS permite diversos
desdobramentos de cobrança, como
a negociação por volume de conheci-
mentos transitados, volume de notas
fiscais, volume de embarques, entre
outras possibilidades. "Uma opção
adicional é aquela baseada no risco:
o fornecedor do software só recebe o
valor da licença ou parte dela se de-
terminados indicadores forem atingi-
dos de acordo com os prazos preesta-
belecidos", explica Ricardo.
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A TOTVS dispõe de outro mode-
lo de aquisição, segundo Wilson de
Godoy, vice-presidente de gestão de
desenvolvimento. Esse formato é de-
nominado modalidade corporativa, na
qual é oferecido acesso ilimitado a to-
das as soluções de gestão disponibili-
zadas, sendo que a cobrança se adapta
ao segmento do cliente.

Analise os provedores
Depois de definido o modelo de aqui-

sição do TMS que se enquadra ao seu
negócio, é hora de escolher o fornecedor
da solução que mais atende suas necessi-
dades. Veja o que analisar nos provedo-
res antes de iniciar a negociação.

Evolução: Para Ricardo Moura Ar-
dito, da Tecnovia. é preciso avaliar
se o provedor do software é capaz de
acompanhar a evolução do mercado
tecnológico, legislativo e econômico.
Eveli Morasco, diretor de operações
da Sythex, lembra também que o pro-

vedor precisa acompanbar o cresci-
mento do cliente, sendo capaz de ofe-
recer novos módulos.

Perfil: Segundo Moura, é impor-
tante verificar como o fornecedor se
posiciona no mercado de software,
por exemplo, se ele atende diversos
segmentos (horizontal) ou se atua
apenas no segmento de logística (ver-
tical). Nesse caso é preciso saber se
sua empresa necessita de um fornece-
dor focado em logística ou que englo-
be todos os softwares corporativos.

Maturidade: Para Eveli, da Sythex,
é importante saber há quanto tempo
o provedor já atua no segmento de
TMS e há quanto tempo o software
está no mercado.

Benchmarking: Vale verificar o ní-
vel de contentamento das empresas
que já possuem o mesmo software
oferecido pelo provedor.

Linguagem: "É importante saber a
tecnologia utilizada para o desenvol-

vimento do software", explica Eveli.
Linguagem de programação, banco de
dados, escalabilidade e comunicação
são itens que devem ser verificados
com antecedência.

Integração: Segundo Wilson, da TO-
TVs, além do valor agregado, os usuários
de TMS devem avaliar o fornecedor pela
sua capacidade de integrar outras ferra-
mentas de automação, como o ERP da
transportadora (livros fiscais, contabili-
dade, financeiro, gestão de pessoas, etc.}.

Atendimento: Oferecer serviços de
suporte e plantão (mesmo remoto) é
um item fundamental na escolha do
provedor, segundo Yuri, da Benner.
Para ele, essa possibilidade reduz ris-
cos de paradas por falta de solução.

Treinamento: Yuri aponta também
a importância do fornecedor oferecer
metodologias de treinamentos e acom-
panha cada etapa do processo, com o
intuito de garantir a eficiência da fer-
ramenta.
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