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Redeconomia contrata operador logístico e agiliza abastecimento dos pontos-de-venda 
 
Com 91 lojas, a Redeconomia optou pela contratação de um operador logístico para atender às 16 
empresas que fazem parte do grupo. É esperada a movimentação de 500 a 700 toneladas de 
produtos por mês para abastecer os pontos-de-venda da forma mais rápida possível, com as 
menores perdas e custos mais baixos. "Conseguimos economizar de 1% a 1,5% no custo final do 
produto", diz o diretor-executivo da rede, Ronaldo Teixeira. 
 
Até então, as negociações de compra com os fornecedores previam a entrega individual em cada 
loja, o que tornava a operação mais cara. Ao pedir que os fabricantes entreguem todos os 
produtos em apenas um lugar, é possível, segundo Teixeira, conseguir melhores preços. "Depois 
de chegar ao galpão, o operador, a Armazéns Gerais Murundu (AGM Logística), separa os pedidos 
que ficam à disposição do lojista", diz o diretor-executivo da empresa. 
 
O contrato não prevê que a AGM entregue as mercadorias nas lojas, mas este pode ser um 
serviço requerido pelos membros da rede. "A idéia inicial é dispor os produtos, devidamente 
separados de acordo com os pedidos de cada comerciante, até seis horas depois do recebimento.  
 
Cabe a eles pegarem a mercadoria no galpão, mas, caso queiram, podemos entregar", comenta o 
sócio da AGM Logística, Raul Werneck de Castro. 
 
O operador logístico desenvolveu um software que permite a consolidação das cargas de vários 
clientes por rota, levando em consideração endereço de entrega, tipo de mercadoria, peso, prazos 
de entrega, entre outros fatores. Dividindo o espaço nos caminhões com outras empresas é 
possível ter custos menores. O princípio para o galpão é o mesmo. 
 
Custo depende do serviço prestado no mês 
Com 15 mil metros quadrados, o Centro de Distribuição da AGM, em Cordovil, teria capacidade 
para armazenar mercadorias perecíveis da Redeconomia, a exemplo do que faz para a 
processadora de soja Caramuru e Café Bom Dia, mas isso tornaria o serviço mais caro. "O custo é 
variável, depende do tipo de serviço prestado naquele mês. Se o lojista demorar para recolher o 
pedido, ele será guardado, mas haverá cobrança extra", comenta Castro. 
 
A ausência de gastos fixos foi, aliás, fundamental na escolha da Redeconomia por contratar 
serviço de terceiros. "Seria preciso comprar máquinas, contratar pessoal, alugar ou comprar o 
local. A AGM, além de cobrar apenas pelas atividades executadas, conhece o ramo. Consegue 
executar o picking (separação) de forma eficiente e atender a demanda de cada lojista com 
serviços extras", enumera Teixeira. 
 
O diretor-executivo da Redeconomia lembra que os comerciantes terão até 48 horas para retirar 
os paletes. "A administração da rede faz o pedido para o fornecedor, que o envia para a AGM. A 
intenção é deixar os produtos parados no galpão o menor tempo possível", afirma Teixeira, 
acrescentando que serão manuseados, principalmente, commodities e itens do encarte 
promocional da rede. 
 
Cada comerciante sempre possuiu estoque próprio, comprando, sem intermediação da rede, a 
maioria do portfólio exposto nas lojas. A tendência, porém, é aumentar o número de itens 
negociados em conjunto com os fabricantes. "Funcionando, cada vez mais, como rede de 
compras, para conseguir preços competitivos", justifica Teixeira. 
 
A expectativa é movimentar, por enquanto, cerca de dez carretas por mês, envolvendo 150 itens, 
como arroz, feijão, açúcar e soja. A comunicação entre a AGM e seus clientes acontece a partir do 



software EDI (Eletronic Data Interchange). "É a maneira de termos melhor controle sobre as suas 
necessidades, aumentando a agilidade desde o recebimento da mercadoria até o momento em 
que estará disponível para o lojista retirar", comenta Castro. 
 
A tecnologia ajuda ainda a minimizar as reclamações dos clientes. Além de um call center, os 
problemas com pedidos podem ser informados online. A visualização instantânea do status do 
processo permite que a questão seja resolvida rapidamente. "São 1,5 mil toneladas de alimentos 
movimentadas por mês. Não falta expertise para lidar com esta categoria de produto, apesar de 
trabalharmos com outros tipos, como papelaria", diz Castro. 
 
Números da redeconomia 
- 500 a 700 toneladas de produtos é o volume que deve ser movimentado por mês para abastecer 
as lojas. 
 
- 92 lojas, de 16 empresas, abastecidas diariamente. 
 
- 150 itens manuseados. 
 
- 4 mil metros quadrados é a área que poderá ser ocupada pela Redeconomia no galpão da AGM. 
 
- 6 horas é o intervalo entre a chegada da mercadoria no galpão da AGM até a liberação para que 
as lojas retirem a mercadoria. 
 
- 10 carretas por mês deve ser o volume de mercadoria movimentado no armazém. 
 
- R$ 610 milhões foi o faturamento bruto em 2000 
 
Por que optar pelo operador logístico 
- Redução de custo de 1% a 1,5% no custo final do produto, em relação ao antigo sistema de 
entrega direta do fornecedor nas lojas. 
 
- Maior agilidade na hora de a mercadoria chegar até os pontos-de-venda. 
 
- Administração do recebimento, separação e entrega da mercadoria por pessoal qualificado. 
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