
E
mpresas estão aprimorando suas operações logísti-
cas. Não mais se limitam a apenas um formato para
toda a cadeia. Buscam alternativas no mercado, so-
luções com baixo custo, bons resultados e facilidade
operacional. A rede de atacado Makro, com 70 lojas

em 22 Estados brasileiros, dá exemplo dessa maturidade
que as companhias que encabeçam cadeias de abasteci-
mentos estão alcançando. Para driblar a dependência dos
fornecedores, a rede centralizou 40% de sua operação em
um centro de distribuição, localizado no Taboão da Serra,
região metropolitana de São Paulo. Enquanto o restante,
60%, mantém-se com entregas diretas.

Diferentemente de outras empresas, que costumam
transferir todo ou a maior parte do volume de produtos
para o centro de distribuição, inclusive com amplo estoque,
o Makro desenvolveu uma operação de crossdocking com



apenas 7 mil itens dos 20 mil comer-
cializados. Segundo Heráclito Ribas,
diretor de logística da rede, optou-se
por essa quantidade para concentrar os
itens em uma região que pudesse pul-
verizar facilmente as entregas de pro-
dutos estratégicos ou com dificuldade
de abastecimento pelos fornecedores.

Essa necessidade nasceu depois
que a empresa, de origem holandesa,
abriu novas unidades fora do eixo
Sudeste, agregando lojas nas cida-
des de Porto Velho, Manaus, Cuiabá,
Rio Branco, entre outros municípios
que sofrem com a limitação dos for-
necedores quanto à pontualidade de
entrega, gerando rupturas e preju-
dicando as vendas. Tanto que, de
acordo com Heráclito, a rede tem o
objetivo de aumentar o nível de ser-
viço em 4% até 2010 e elevar de 70%
para .95% a exposição dos produtos
na área de venda, reduzindo a falta
de itens na gôndola.

Parceria com o fornecedor
A intenção de elevar o nível de ex-

posição dos produtos aponta algo pou-
co comum nas cadeias de distribuição,
a preocupação com o nível de vendas
dos fornecedores. Para Heráclito, essa
parceria é fundamental para o novo
centro de distribuição, afinal foi mos-
trando para a indústria, distribuidores
e compradores os ganhos em vendas
que o novo CD traria à rede que o pro-
jeto ganhou fôlego. Um dos ganhos
mútuos é a redução dos custos e a
negociação de melhores condições co-
merciais justamente porque o Makro
assumiu a gestão de transporte. Com
isso, os fornecedores deixaram de
consumir 1,5 milhão de litros de óleo
diesel, com a diminuição do número
de caminhões em 50% e a otimização
dos espaços dos baús. Quem também
comemorou foi o meio ambiente, que
deixou de receber anualmente 21 mil
toneladas de CO2. "No total, os forne-

cedores reduziram em 25% os custos
para abastecer o Makro", afirma o di-
retor de logística da rede. A iniciativa
favoreceu a negociação entre a rede e
seus fornecedores.

Outro ponto que beneficiará o sis-
tema de abastecimento é a inclusão
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de marcas que antes estavam limi-
tadas às regiões Sul e Sudeste. De
acordo com Heráclito, essas em-
presas não conseguiam abastecer
todo o Brasil e obrigavam a rede
a desenvolver fornecedores locais.
Com a implementação do CD, foi
possível elevar o número de mar-
cas nas regiões menos abastecidas
e reduzir o volume estocado.

Para evitar transtornos com a in-
clusão de fornecedores no novo sis-
tema, o Makro adotou a "onda de in-
tegração de fornecedor", que habilita
em média 30 fornecedores por mês.
Segundo Heráclito, em outubro fo-
ram inclusos 37 fornecedores no CD.
O projeto prevê que até 2010 todos
já façam parte do novo sistema.

Operação rápida
O primeiro CD do Makro no Brasil

possui 26 mil m2 e 12 m de pé-direito.
Opera sob o sistema de crossdocking,
no qual os produtos são recebidos,
conferidos, separados e expedidos sem
a necessidade de estocagem. Herácli-
to explica que no total são atendidos
410 fornecedores, que geram cerca
de 2 milhões de caixas por mês. "Se a

entrega é em Manaus, por exemplo,
monta-se toda a carga depois de uma
criteriosa conferência, seguida pela
contagem de paletes, caixas e itens
fracionados", demonstra o diretor.
"Tudo é feito para que a entrega nas
lojas não ultrapasse 30 minutos, por
isso a carga só é liberada depois de

Área de packing
promocional ocupa
400 m2, possui três

máquinas de embalagens
e prepara kits sazonais

e cestas básicas

lacrada, evitando manuseies durante
o trajeto". O CD conta com 36 docas,
sendo que oito são dedicadas exclusi-
vamente para o recebimento e o res-
tante (28) para a preparação de cargas
e expedição.

Os embarques do centro de dis-
tribuição variam de acordo com o
destino. Para São Paulo, capital, as

entregas são diárias, enquanto que o
restante do Sudeste e Sul do País re-
cebem cargas duas vezes por semana;
já os demais Estados, semanalmente.

Com baixo investimento em ati-
vos, já que o prédio, a mão de obra e
os veículos industriais foram locados
e terceirizados, a rede só precisou fo-
car a localização para que a estraté-
gia de crossdocking garantisse bons
resultados. Por isso, a escolha de
Taboão da Serra, município próximo
ao escritório administrativo da rede
e que atende o preceito de manter-se
em um raio de 100 quilômetros da ca-
pital, facilitando o acesso de compra-
dores que passaram a utilizar o CD
para as negociações, centralizando
todo o processo.

180 mil kits/dia
A empresa aproveitou o espaço

para desenvolver uma área com alta
demanda no atacado, a de kits pro-
mocionais. Segundo Heráclito, essa é
uma necessidade que acompanha a ro-
tina do negócio, pois, de acordo com o
giro dos produtos e a negociação com
a indústria, montam-se kits promocio-
nais com produtos de compra casada,
como por exemplo massa de macarrão
e molho de tomate; e combos, união de
duas ou mais embalagens de um mes-
mo produto com preço promocional
(pague um, leve dois, etc.).

Anteriormente, a rede encontrava
dificuldade, principalmente em rela-
ção ao tempo, pois os fornecedores é
que se responsabilizavam pelo prepa-
ro dos kits. Para driblar essa depen-
dência e dar maior flexibilidade à área
comercial da rede, foram incluídas
três máquinas de preparo de kits que
são capazes de embalar e preparar até
180 mil kits por dia. Isso permite que
a empresa organize promoções e gire
o estoque em pouco tempo.

A área de "packing" (embalagem
promocional) ocupa 400 m2 e, em
2010, terá uma divisão para prepa-
ro de cestas básicas sazonais (Natal,
Páscoa, etc.), que agregam grande
volume para a rede.
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