


Roberto Heidtmann saiu
às comprassem R$ 35 mil
para gastar. Na lista, um sistema de
gestão capaz de guardar e gerenciar infor-
mações sobre os 4,3 mil itens produzidos
pela empresa - cada um com composição
e volume próprios. A conta não fechou.

A subsidiária brasileira da Evialis, mul-
tinacional francesa na qual Roberto admi-
nistra a área de TI, depende de um sistema
de gestão robusto para armazenar dados
sobre vendas e produção. A companhia
produz mensalmente 33 mil toneladas
de ração para animais domésticos, suínos,
aves e ruminantes. São oito fábricas no País,
fora a matriz na cidade paulista de Descal-
vado. Lá fica o servidor da companhia no
qual estão interligadas 340 estações de tra-
balho espalhadas pelo território nacional,
além do cadastro de 30 mil clientes.

Além disso, a Evialis não revende ape-
nas a supermercados ou casas de ração.
Também negocia diretamente com clien-
tes finais, como fazendeiros. Portanto a
política comercial varia de comprador para
comprador, conforme o perfil de cada um.
Dependendo do acordo feito, o vendedor
pode lançar um desconto no sistema ou
jogar a data de pagamento para frente.

Para resolver essa equação, a empresa
começou a usar em 2001 um software
adaptado da New Age. Apesar de o mer-
cado brasileiro ter comprado US$ 15 bi-
lhões em software no ano passado, uma
boa parcela das cinco milhões de empresas
formais do País acaba desenvolvendo o
próprio sistema.

Em 2007, seis anos depois de co-
meçarem a usar o sistema adaptado, os
usuários da Evialis começaram a chiar.
Enquanto um funcionário emitia uma
nota fiscal ou dava baixa em mercadorias,
por exemplo, o sistema adaptado saía do
ar. Todos os dias caía em média oito ve-
zes. Os problemas forçaram Roberto a
enfrentar o maior desafio de sua carrei-
ra: encontrar um fornecedor para trocar
tudo que havia sido feito internamente.

Enquanto Roberto iniciava seu dile-
ma, no Paraná outro gerente de TI, Edson

Ricardo, migrava seu banco de dados para
um sistema de mercado. A EadiSul, que
administra seis portos secos no Sul do País,
controlava o fluxo de mercadoria em seus
terminais com uma ferramenta de logística
importada. Como a Evialis, preferiu mon-
tar sua própria solução. Foi assim durante
uma década, entre 1998 até o ano passado.

Nesse período, Edson e sua equipe
mudavam os dois sistemas, um de controle
alfandegário e o outro logístico - confor-
me novas necessidades surgiam. O tem-
po passava, as ferramentas precisavam ser
atualizadas e na EadiSul a dependência da
tecnologia crescia. Metade do tempo de
trabalho no departamento de TI era gasto
para corrigir problemas técnicos e pouco
restava para implementar mecanismos que
agilizassem a rotina da empresa.

Nesse período, a área de faturamento
da EadiSul foi privada de qualquer tecno-
logia. Informações fiscais, contábeis e afins
eram anotadas em papel e os dados arma-
zenados em arquivos. As pendências se
acumulavam e como não eram resolvidas
a tempo, a empresa perdia novos negócios.
Edson priorizava um pedido em detrimen-
to do outro de acordo com o grau de hie-
rarquia de quem havia solicitado. Em 2005,
dois anos antes de o colega Roberto quase
entrar em paranóia, Edson se rendeu aos
sistemas de prateleira.

SOB MEDIDA
Adaptar um software de prateleira

evidentemente é mais barato do partir do
zero. Comprar dispensa uma equipe pró-
pria e é assim que Wilson Godoy Soares,
vice-presidente de desenvolvimento de
software da Totvs, justifica a compra de so-
luções sob medida. Segundo ele, 85% das
funcionalidades de um sistema de gestão
são commodities (como contas a pagar, a
receber etc.). Isso vem pronto. O resto de-
pende do negócio do cliente e precisa ser
feito sob medida.

Do outro lado do debate estão aque-
les que defendem o desenvolvimento
interno. Marcelo Lombardo, diretor de
tecnologia da New Age, argumenta que
adaptar parece mais vantajoso. Só parece.
Três ou quatro anos depois de comprar,
os diretores de TI precisam atualizar os
sistemas e fazem novos pedidos sob me-
dida - o que, no longo prazo, tornaria o
produto mais caro.

Os executivos ficam entre os dois lados
da questão: custo do sistema e agilidade
para atender às necessidades do negócio.
Na EadiSul, Edson decidiu ficar do lado
dos fornecedores e fez uma proposta para
a Totvs: ceder o conhecimento acumula-
do sobre alfândega e logística para a criação
de um sistema inexistente no mercado. Em
troca, a Totvs poderia vender o produto.



Em 2006, os técnicos da fornecedo-
ra começaram o desenvolvimento dos
dois novos sistemas - o WMS Alfânde-
ga e o WMS Logix - e concluíram todo
processo, inclusive implementação, em
janeiro deste ano.

O objetivo de Edson era ter mais
tempo para atender à demanda das áreas
de negócio da empresa. Hoje o departa-
mento comercial atende com até 70%
mais rapidez porque, em caso de algum
problema, Edson não precisa parar o que
está fazendo para resolver. O contato é
direto com a Totvs.

Além disso, a mudança gerou funções
antes restritas ao papel, como a elaboração
de uma metodologia de trabalho a cada
cliente. Os controladores da EadiSul sa-
bem quando há janelas de carga e descar-
ga, quais tipos de mercadoria são recebidas
e expedidas, as posições nomeadas para
cada tipo de produto, serviços especiais

como etiquetagem, quantas pessoas são
necessárias para cada atividade, quais os
recursos necessários e o momento em que
eles devem estar disponíveis aos clientes.

Com menos tempo gasto para apagar
incêndios, a equipe de Edson diminuiu de
16 para seis pessoas. Apesar de não revelar
o investimento feito, ele confessa que adap-
tar o sistema saiu caro.

Enquanto isso, Roberto seguia sua
rotina em busca de um software de gestão
para a Evialis. Foram seis meses sob pres-
são. Todas as segundas-feiras, às oito da
manhã, o executivo saía de sua casa na ca-
pital paulista e dirigia 244 quilômetros até
Descalvado, na região de Araraquara. Nas
duas horas de viagem, entre plantações de
laranja e cana-de-açúcar e muitos pedágios,
ele pensava nas propostas dos fornecedo-
res. Os esboços apresentados ofereciam
menos da metade das funções necessárias
para a Evialis e um preço até cinco vezes

maior que os recursos liberados ao projeto.
Roberto nem quis negociar.

Um amigo então indicou a Roberto
uma ferramenta de programação que a
New Age acabara de lançar. Roberto foi
um dos primeiros clientes e pagou R$ 30
mil para licenciar e mais R$ 5 mil para im-
plementar. Em três meses Roberto e equi-
pe migraram a base de dados do antigo
sistema para o novo. O sistema ficou 30%
mais ágil. Roberto leva metade do tempo
que gastava antes para desenvolver um
aplicativo novo. As quedas não acontecem
mais e, como é do mesmo fornecedor do
sistema de gestão anterior, a interface do
programa não mudou para os usuários.

Desde o ano passado, quando a Evia-
lis comprou concorrentes, como Zoofor-
te, de Mato Grosso, e o braço de rações
fortes da Purina, Roberto recebeu uma
nova missão: implementar o mesmo sis-
tema respeitando as regras das operações

adquiridas. Com a ferramen-
ta, conseguiu preservar a polí-

tica comercial vigente em cada
uma delas. A Purina, por exem-

plo, trabalha apenas com revenda a
pontos comerciais.

Sob encomenda ou feito em casa,
não existe receita para sistemas de ges-
tão. Tanto Wilson quanto Marcelo con-
cordam que depende do perfil de cada
cliente - o que vai ficar mais barato, qual o
grau de customização, qual o tamanho da
equipe de TI. O fato é que Edson, da Ea-

diSul, se dedica mais aos negócios
agora. E Roberto, da Evialis,

volta para casa às sextas-
feiras sem a preocupação

de antigamente. b2b
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