
Depois de integrar

a infra-estrutura de

TI, a BR Distribuidora

investiu num

portal de B2B

que responde por

10% de suas vendas
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EM TEMPO DE ORÇAMENTO APERTADO, O SONHO DE DEZ
ENTRE DEZ CIOS É CONSEGUIR MANTER A EMPRESA ATUALI-
ZADA TECNOLOGICAMENTE sem que isso signifique jogar fo-
ra o que já foi investido ao longo dos anos. Sonho inatingí-
vel? Quem pensa assim deve observar com atenção a estra-
tégia de business-to-business da BR Distribuidora, a maior
rede de distribuição de petróleo e derivados do país.

Estatal controlada pela Petrobras, a BR Distribuidora
venceu o desafio de integrar uma infra-estrutura de TI que
lembrava uma colcha de retalhos: uma miríade de aplica-
ções de fornecedores diferentes, entre eles SAP (ERP) e
Vantive (CRM), rodando em diversos bancos de dados, co-
mo Oracle, DB2 e SQL Server. Além disso, havia um am-
plo legado formado por siglas que remetem à pré-história da
informática, como Cobol e Dataflex. Pois a distribuidora
não apenas integrou essa babel tecnológica como incluiu
no processo toda a sua cadeia de valor. O esforço de integra-
ção culminou com o lançamento, neste ano, de um portal
colaborativo de negócios e de distribuição logística. Seis me-
ses depois de implantado, as vendas de combustível por es-
se meio já alcançavam 10% do faturamento da empresa
(10,6 bilhões de dólares em 2003). "Entre 80% e 90% de to-
da a programação de carregamento de caminhões-tanque,
mais de l ,7 bilhão de litros de combustível por mês, estão
sendo feitos pelo portal", afirma Frederico Kotouc, CIO da
BR Distribuidora.
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A política de modernização permanente esteve por trás
da decisão, mas o que pesou mesmo foi o acirramento da
competição no setor. "Ao contrário da Petrobras, nunca ti-
vemos o monopólio do mercado e uma prova disso é que
mantemos a liderança do setor com apenas 32% de partici-
pação num mercado multisserviço altamente competitivo,
em que empresas como Shell e Texaco se estabeleceram
primeiro", afirma Kotouc.

Para entender como isso se tornou possível, é preciso re-
tornar ao início de 2001, quando tudo começou. Nesse
ano, a diretoria de TI da BR Distribuidora decidiu que era
hora de se valer da internet para melhorar o atendimento
aos clientes e agilizar a comercialização de seus produtos.
Até então, os revendedores e os postos de gasolina tinham
apenas duas formas de obter o combustível: via SAC (servi-
ço telefônico), com restrição de horário, ou solicitando a vi-
sita de um funcionário da BR, que providenciava o pedido.
Kotouc afirma que a implantação do portal foi conseqüên-
cia de uma necessidade de negócios da BR. "Tínhamos de

Kotouc, da BR Distribuidora: entre 6 mil e
7 mil clientes utilizam diariamente o

portal web para fechar negócios

encontrar uma maneira de integrar o legado, os sistemas
empresariais e os de automação de bases, sob pena de ter-
mos de adiar os planos de implementação do SAP, já em
andamento àquela época", diz ele.

O desafio passou a ser encontrar no mercado uma tecno-
logia que conversasse com tudo o que a BR já dispunha em
termos de sistemas. "Não encontramos nenhuma ferramen-
ta adequada. Surgiu então a idéia de utilizar os recursos do
banco de dados pós-relacional Cachê, da InterSystems, pa-
ra desenvolver internamente as funcionalidades de que pre-
cisávamos", afirma Kotouc. A iniciativa da BR deu certo em
grande parte pelas próprias características do Cachê. O ban-
co de dados funciona como uma espécie de central de in-
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tegração, processando dados relacionais e orientados a ob-
jeto e permitindo o desenvolvimento rápido de aplicações
para o ambiente web. Segundo Kotouc, com a tecnologia
a BR não apenas consolidou informações e integrou bases
de dados heterogêneas, como o fez sem alterar nenhuma
das aplicações já existentes na empresa.

Mas ainda faltava o elo que ligaria efetivamente a distri-
buidora aos clientes e fornecedores e que permitiria a toda
a cadeia um processo de colaboração em tempo real, via in-
ternet. "Foi aí que a InterSystems, que já vinha criando
uma ferramenta de Enterprise Application Integration
(EAI) baseada no Cachê, soube de nossa experiência em
desenvolvimento interno. Aceitamos testar a plataforma de
integração e obtivemos um salto em termos de novas fun-
cionalidades", afirma. A tecnologia foi implementada na
BR em quatro meses (entre março e junho de 2002) pela
Interconnection, parceira da InterSystems. "O que a BR
fez foi aproveitar toda a inteligência que acumulou em sua
história, não importa se com tecnologia moderna ou obso-
leta, e permitir que todos os clientes e parceiros possam efe-
tivamente usufruir de seu sistema de informações", afirma
Fernando Vogt, diretor da Interconnection.

A web toma conta dos negócios
Após passar por diversas etapas evolutivas, que incluíram

teste-piloto com clientes previamente escolhidos, o canal
de negócios online foi finalmente disponibilizado para a
clientela cadastrada na BR Distribuidora. A empresa tem
cerca de 30 mil clientes, dos quais 7 200 são postos reven-
dedores e cerca de 12 mil são grandes consumidores, entre
empresas de transporte aéreo, terrestre ou marítimo, gran-
des frotas, setores governamentais, indústrias e aeroportos.

O acesso dos usuários é feito a partir do próprio site ins-
titucional da BR. No primeiro acesso, o cliente deve acei-
tar um termo de adesão ao sistema de comércio eletrônico,
que abrange a colocação de pedidos e diversas modalidades
de programação de carregamento de combustível. "Os
clientes que mantêm contratos com a BR são cadastrados e
dispõem de limite de crédito. Ao acessar o canal de negó-
cios, eles recebem um número de confirmação do pedido
e da data escolhida para entrega do produto", afirma Ko-
touc. Atualmente, de 6 mil a 7 mil clientes da BR utilizam
diariamente o portal para realizar transações. Os pedidos re-
cebidos mensalmente pelo canal já representam 10% do
total e devem chegar a 30%. Essa migração já vem reduzin-

do significativamente o atendimento pelo serviço telefônico
0800. "O SAC passou a atuar em frentes que agregam mais
valor, como telemarketing ativo, análises e cobrança", diz
Kotouc. Para complementar a solução, a empresa montou
quiosques na porta de 50 das 80 bases de distribuição de
combustível que mantém no país, onde existem telas touch
screen em que os próprios motoristas dos caminhões-tan-
que informam o número do pedido.

Embora não forneça com precisão a cifra gasta no desen-
volvimento do portal, Kotouc arrisca um cálculo. "Algo en-
tre 2 milhões e 3 milhões de reais. Mas a verdade é que os
gastos foram diluídos num investimento maior, destinado à
modernização da infra-estrutura". Outras funcionalidades
estão sendo preparadas para 2005, entre elas a emissão de
segunda via de boleto e de extratos contendo o histórico das
transações realizadas pelos usuários. O plano é tornar o por-
tal a principal interface de negócios com todo seu público.
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"Somos uma das únicas empresas do país a ter todos os am-
bientes integrados em tempo real", diz Kotouc.


