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Adoção de software melhora processo operacional de atacadista fluminense 
 
Apenas organizando as informações corporativas com a implantação de um software, o atacadista 
Barcelos Cia., com sede em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, conseguiu aumentar seu 
faturamento. Em 1999, o valor era de R$ 44,9 milhões. Para este ano, a previsão é de R$ 130 
milhões. O investimento em tecnologia, integrando os dados, permitiu uma reestruturação 
logística que melhorou o processo operacional.  
 
Percebeu-se que o número de itens, 1,8 mil na época, não era interessante para a companhia. 
"Reduzimos para 1,2 mil, assim como diminuímos o número de fornecedores de 182 para 90. 
Além disso, o giro de estoque passou de 60 para 45 dias, o que se reverteu em capital para novos 
investimentos", explica o diretor de desenvolvimento e controle da Barcelos, Ruy Carlos Silva. O 
trabalho principal foi definir como poderia ser feita a economia.  
 
Como não havia acesso a informações básicas, os profissionais não conseguiam calcular, com 
precisão, a margem de contribuição de cada produto, o que refletia em erros na precificação e 
definição da margem de lucro. "As mudanças fizeram com que a margem de contribuição subisse 
de 16% para 18%, em média", conta Silva. As transformações incluíram ainda a redução da frota 
de 36 para 22 caminhões, gerando significativa queda de custos.  
 
- O transporte é feito por nossos funcionários, em veículos próprios, o que torna este item muito 
importante no orçamento. Na região, Não há prestadora de serviço que nos atenda com 
qualidade, por isso ainda não terceirizamos tal etapa da cadeia de suprimentos. Mas, sem dúvida, 
esta é a intenção - comenta o diretor.  
 
Frota menor e entrega mais rápida  
 
O ganho em eficiência com o uso do software Gemco permitiu que, mesmo com número menor de 
caminhões, o tempo de entrega para os clientes caísse de 72 para 24 horas. "O estoque foi 
melhor organizado, os preços colocados de forma mais acurada e as promoções feitas na hora 
certa, para o público adequado. O mais interessante, porém, foi a liberação de dinheiro com 
redução do giro de estoque", conta Silva.  
 
Com este montante, a empresa conseguiu iniciar a rede supermercadista Super Bom. Hoje, são 
sete lojas. O faturamento do braço varejista da empresa pulou de R$ 8 milhões, em 1999, para 
R$ 66 milhões no ano passado. "Esse ano, deve ficar em R$ 94,5 milhões", acrescenta Silva, 
lembrando que, em 2001, a empresa comprou as três lojas do Super Show, chegando aos atuais 
setes pontos-de-venda em Campos.  
 
A tecnologia aparece ainda no sistema de comunicação entre os funcionários do centro de 
distribuição. O controle é feito por radiofreqüência. "Investimos 5% do faturamento em infra-
estrutura tecnológica na época do projeto, em 1999, e o retorno já chegou", explica Silva, 
acrescentando que os profissionais foram treinados para lidar com o novo sistema.  
 
O software permite padronização nas ações, agilidade na tomada de decisões, segurança de 
dados, precisão das informações, além de flexibilidade, mas também exige algum conhecimento 
técnico do usuário. "Optamos por uma interface semelhante à do Outlook, usado para 
recebimento de e-mail, para facilitar a rotina dos profissionais", comenta o diretor comercial da 
Gemco, Ricardo Carlotto.  
 
 
 



Ferramenta permite controle do estoque  
 
O executivo explica que o programa permite fazer pedidos aos fornecedores, simular custos, além 
de evitar barreiras de ineficiência, como falta ou excesso de estoque, preço incompatível com a 
realidade e datas de entrega da mercadoria que não sejam interessantes para o cronograma do 
centro de distribuição. "Toda a informação pode ser transmitida pela Internet, tornando a logística 
mais eficiente, uma vez que todo o andamento da empresa fica visível", resume Carlotto.  
 
VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO  
>> Padronização de processos.  
>> Controle de autoridade ao acessar informações.  
> Agilidade na tomada de decisões.  
>> Segurança de dados.  
>> Precisão na data de chegada e entrega da mercadoria.  
>> Flexibilidade no controle das informações.  
 
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS NA BARCELOS CIA.  
 
1999 / 2003  
Faturamento R$ 44,99 milhões / R$ 120 milhões 
Caminhões 36 / 22  
Itens 1,8 mil / 1,2 mil  
Fornecedores 182 / 90  
Giro de estoque do armazém 60 dias / 45 dias  
Margem de contribuição dos produtos 16% / 18%  
Lojas 3 / 7  
Entrega de pedidos ao atacado 72 horas / 24 horas  
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