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Especial | Logística integrada

Negócios Novas ferramentas integram módulos de gestão em uma única plataforma tecnológica

Mercado de TI amplia portfólio de ofertas
D I V U LG A Ç Ã O

Severino Benner: “O modelo que mais cresce é o SaaS, com uma participação de 20% em nosso faturame n to”

Inaldo Cristoni
Para o Brasil, de São Paulo

A indústria de tecnologia da
informação (TI) acelera o movi-
mento de adequação à nova rea-
lidade do setor de logística, na
qual os players cada vez mais as-
sumem o papel de prestadores
de serviços aos clientes e deman-
dam soluções integradas para a
gestão e otimização dos proces-
sos em todas as etapas da cadeia
de suprimentos, desde a saída do
produto da fábrica até a sua en-
trega ao consumidor final. Nesse
cenário, a agilidade no fluxo de
informação ganha relevância.

O resultado disso é um mercado
aquecido e com boas perspectivas
de crescimento nos próximos anos
para quem fornece soluções ao se-
tor de logística. A Benner Sistemas,
por exemplo, calcula uma receita
de R$ 24 milhões na área este ano,
ante os R$ 16 milhões registrados
no exercício passado. No mercado
há 13 anos, a empresa, que atua
também nas verticais de saúde,
serviços, comércio e turismo, pro-
jeta para 2013 um faturamento to-
tal de R$ 110 milhões.

A empresa investiu R$ 10 mi-
lhões no desenvolvimento de uma
nova oferta, denominada Benner
Logística Integrada, que integra 23
módulos de gestão em uma única
plataforma tecnológica. O sistema
já começou a ser adotado pelos 80
clientes que utilizam os softwares
de gestão de armazém (WMS) e de
transporte (TMS) da empresa.
Além disso, a Benner conquistou
cinco novas contas e negocia con-
tratos com mais cinco clientes.

A plataforma é comercializada
em três modelos distintos: como
serviço (SaaS), no qual fica hospe-
dado em um data center e o cliente
paga um valor mensal, a tradicio-

nal venda de licença de uso e a lo-
cação. Nesse último caso, existe a
opção de instalar o software “in
h o u s e” ou em um data center. “O
modelo que mais cresce é o SaaS,
com uma participação de 20% do
nosso faturamento e já representa
metade dos novos contratos fecha-
dos este ano”, afirma Severino Ben-
ner, presidente da empresa.

Com o mercado aquecido e a ne-
cessidade crescente das empresas
em adotar de ferramentas que per-
mitam a sincronização da cadeia
de suprimentos, a Neogrid, cuja
maioria dos clientes está concen-
trada nos segmento de varejo e in-
dústria, registrou no primeiro se-
mestre deste ano vendas 36% supe-
riores às do mesmo período do
exercício passado e fechou 3 mil
novos contratos.

Na avaliação de Ricardo Gon-
çalves, diretor global de marke-
ting e produtos da Neogrid, as
empresas do setor de logística co-
meçaram a enxergar a sincroniza-
ção da cadeia de suprimentos co-
mo um diferencial competitivo, o
que vem contribuído para o sur-
gimento de novas oportunidades
para a oferta de soluções de TI.
“Estamos projetando fechar 2013
com um crescimento de 35% a
40% e dobrar o número de novos
contratos até dezembro”, afirma.

Duas apostas para atingir essa
meta são os sistemas Retail Intelli-
gence e Distribution Intelligence,
que permitem aos clientes visibili-
dade dos seus produtos nos pon-
tos de consumo. Em setembro, a
empresa lançou uma nova oferta
no mercado brasileiro, o EzMarket,
da Agentrics, dos EUA, que foi ad-
quirida pela Neogrid há alguns
anos. Trata-se de uma plataforma
eletrônica, que auxilia no processo
de compra a partir de cotações, lei-
lões e coletas de informações sobre

preços, produtos e fornecedores.
Com uma base de 3,9 mil clien-

tes do setor de distribuição, a PC
Sistemas também investiu na am-
pliação do seu portfólio de ofertas.
Em agosto, lançou o sistema Win-
Thor RFID, que permite o rastrea-
mento de mercadorias através da
tecnologia de identificação por ra-
diofrequência no armazém e ace-
lera as operações de inventário,
que são consideradas onerosas.

Segundo Ronam Maia, diretor
de tecnologia da PC Sistemas, o
produto está sendo utilizado por

alguns clientes para o controle
de estoque de alto valor agrega-
do, como medicamentos, bebi-
das e eletrônicos, entre outros. A
expectativa, porém, é de que seja
adotado também no transporte
de cargas em função do progra-
ma Brasil ID, do governo federal,
que estimula o uso da tecnologia
RFID para o registro e rastrea-
mento de carga dos caminhões.

A empresa também lançou o
myFrota, para a gestão da frota dos
distribuidores. O aplicativo permi-
te identificar o custo real da frota

por quilômetro rodado, reduzir a
incidência de desvios e furtos de
pneus, controlar e economizar
combustível e melhorar o aprovei-
tamento da vida útil das peças. A
vantagem é que as informações
podem ser acessadas por qualquer
dispositivo móvel, como tablet,
smartphone ou notebook.

Desenvolvido para computação
em nuvem, o myFrota está sendo
comercializado no modelo SaaS.
“Trabalhamos para que todos os
clientes tenham acesso à ferra-
menta, embora cerca de 20% a 30%

deles não possuem frota própria e
terceirizam o transporte”, afirma
Maia. Segundo ele, o myFrota e o
WinThor RFID podem ser integra-
dos software de gestão empresa-
rial (ERP) WinThor, que é o carro-
chefe dos negócios da PC Sistemas.

A Store Automação, que tem
uma atuação focada em armaze-
nagem, transporte e comércio
exterior, começa a direcionar os
seus softwares Store/WMS e Sto-
re/TMS para a computação em
nuvem. Sem revelar o faturamen-
to, Wagner Tadeu, presidente da
empresa, diz que a meta é repetir
em 2013 a taxa de crescimento
médio de 25% que vem registran-
do nos últimos seis anos.

A Consinco formalizou uma
parceria para integrar o Di-Vo, um
sistema de separação de produção
baseado em comando de voz (voi-
ce picking) desenvolvido pela em-
presa italiana D i . Te c h — ao seu
software de gestão de armazém
Acrux Locus, que fornece para ata-
cadistas, varejistas e distribuido-
res. “O sistema é uma evolução do
coletor de dados, utilizado na se-
paração de mercadorias no arma-
z é m”, explica Silvio Sousa, diretor
comercial da empresa.

O operador responsável pela se-
paração de produtos passa a usar
um pequeno dispositivo de deco-
dificação de voz e um fone de ouvi-
do com microfone e conexão Blue-
tooth. O sistema comanda as ativi-
dades de separação por voz, indi-
cando os itens e a quantidade a se-
parar no armazém. Depois de con-
cluída, a operação é confirmada
também por comando de voz. A
vantagem, além da interação mais
amigável, é o aumento de produti-
vidade, diz Sousa, que espera atin-
gir com a nova oferta pelo menos a
metade da base de 80 clientes até o
final de 2015.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Logística integrada, p. F8.




