Trabalho
de formiguinha

A Keepers cresceu
ao prestar serviços
de logística a
grandes empresas.
O desafio, daqui
para a frente, é
conquistar clientes
menores que também
precisem de ajuda
com o leva e traz
Bruno Vieira Feijó

sol nem nasceu no centro de
distribuição da Keepers, em
Santana de Parnaíba, cidade vizinha à capital paulista, mas 15 caminhões aguardam a abertura dos portões, marcada para 8
horas da manhã. Alguns vão desembarcar
mercadorias que se juntarão a mais de
15 000 diferentes itens guardados ali. O u tros vieram buscar produtos armazenados
para levá-los a várias partes do Brasil. Nada
do que vai e volta pertence à Keepers, que
presta serviços de logística a grandes clientes, como o banco Itaú e a fabricante de
equipamentos Pioneer. Além de transporte
e armazenagem, o menu da Keepers inclui
serviços mais complexos — caso da logística reversa, que ocorre quando algo é rejeitado pelo cliente. "Não somos mais apenas
uma gerenciadora de estoques e de transporte", diz Antonio Almeida, de 64 anos,
fundador da Keepers, que a comanda ao lado do filho Renato, de 32 anos.

C o m receitas de 22 milhões de reais em
2009, 10% mais que em 2008, a Keepers vem
crescendo num setor disputado, em que atuam várias multinacionais, como a americana
Ceva e a alemã D H L , além de grandes companhias brasileiras, como Braspress e Correios. Na maior parte de seus 14 anos, a Keepers cresceu servindo grandes clientes. Isso
está mudando. A t é 2012, cerca de 40% das
receitas virão de pequenas e médias empresas", diz Almeida. Ele acredita que, ao contrário das grandes companhias, que geralmente
já têm seus fornecedores logísticos definidos
de longa data, as pequenas e médias empresas são mais receptivas a aceitar como parceiro uma operadora como a Keepers. " M u i tos pequenos e médios negócios em crescimento hoje necessitam de serviços de logística" afirma Marco Antonio Oliveira Neves,
da consultoria Tigerlog.
Almeida identificou clientes em potencial entre as pequenas e médias empresas de
comércio eletrônico, por exemplo. "Elas não
têm espaço nem transporte adequados para
a expansão" diz. O potencial desse mercado é
imenso. Segundo estimativa da consultoria
e-bit, até o final de 2010 o varejo online vai
movimentar no Brasil 13,6 bilhões de reais
— 30% mais que em 2009. Há oportunidades
também em outros setores com grande presença de pequenos e médios negócios em
expansão, como cosméticos e revendas de
eletroeletrônicos importados.
Depositar as expectativas do
crescimento em contratos com empresas menores traz alguns desafios
para a Keepers. O principal é obter boas margens de lucro com clientes que proporcionam pouca escala quando comparados aos

O grande desafio é manter boas margens
de lucro com clientes menores, que
proporcionam poucos ganhos de escala
grandes. "Os operadores logísticos maiores
não aceitam clientes que rendam faturamento menor que 10 000 reais por mês", diz Felippi Perez, diretor contratado para gerar negócios com pequenos e médios clientes. "Nosso
limite mensal é 2 000 reais."
De dois anos para cá, a parte do faturamento oriundo dos pequenos e médios
clientes passou de 10% para 25%. Para recebê-los, a Keepers teve de se adaptar. As prateleiras do centro de distribuição foram reorganizadas em vários pequenos nichos, para
acomodar quantidades menores de mercadoria. A diferença de tamanho do cliente
acarreta mudanças qualitativas na operação", diz Renato Almeida. Uma coisa é trabalhar para a fabricante de motos Kasinski,
para a qual a Keepers diariamente abastece
lojas de assistência técnica com mais de
5 000 peças para os modelos da marca. O u tra é ter um cliente como a loja virtual paulistana Baratomania, que hoje precisa que a
Keepers entregue apenas um televisor de

L C D no Nordeste e amanhã tem meia dúzia
de pares de tênis para despachar para o Sul.
Não é a primeira vez que a Keepers passa
por um reposicionamento. A empresa foi
fundada em 1996, quando muitos bancos
terceirizavam seus departamentos de almoxarifado. Almeida, que trabalhava num banco, ouviu falar que o Itaú queria uma empresa que tomasse conta da distribuição diária
do material de escritório. O trabalho consistia
em receber grandes pacotes de post-it, canetas, pastas e envelopes, dividi-los em lotes menores e distribuir entre 2 000 agências. A b r i
a Keepers e fechei esse contrato" diz Almeida.
Hoje, a Keepers faz trabalhos bastante
especializados. Um deles é a movimentação
de 170 000 cabides por dia numa grande loja de departamentos. O contrato livrou os
atendentes da loja do inferno de lidar com a
pilha que se formava ao longo do dia, com
cabides enroscados uns nos outros — os
funcionários da Keepers os encaminham
diretamente para as confecções fornecedo-

ras. Outro serviço especial é feito para a Pioneer. A empresa solicitou à Keepers, que já
levava rádios da marca às linhas de montagem, que os testasse antes. Uma cabine sonora foi construída só para isso. "Os rádios
seguem um longo trajeto de Manaus até São
Paulo", diz Leandro Barbosa, subgerente de
logística da Pioneer. "Incluímos essa inspeção para detectar eventuais defeitos."
A Keepers está num momento em que
não pode parar de crescer. O mercado brasileiro de logística está em consolidação.
Depois de uma onda de aquisições, quatro
empresas da Grande São Paulo se uniram
no ano passado para formar o grupo Trafti
— uma das dez maiores operadoras logísticas do país, com faturamento em torno de
200 milhões de reais por ano.
Alguns especialistas enxergam dois caminhos para que as operadoras logísticas
nacionais de médio porte, como a Keepers,
se mantenham independentes. "Uma possibilidade é a empresa permanecer pequena,
mas se especializar ao extremo em algum nicho, como o de cargas hospitalares" diz Adalberto Panzan, presidente da Associação Brasileira de Logística. A outra é crescer rápido,
ganhar escala e ter preços competitivos." Foi
esse o caminho escolhido pela Keepers.
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