
Acuracidade, alia produtividade, redução de mão-
de-obra e de estoques. Estes são os benefícios pro-
porcionados pela tecnologia de voz que já se tor-
nou uma grande aliada dos atacadistas america-
nos para gerenciar seus negócios. "Os maiores ata-
cadistas já usam o sistema de voz", afirma Paul Zeek,
diretor de recursos humanos do Supervalu, maior
atacadista que atende o canal supermercado nos
Estados Unidos (veja perfil na página XX).

"Os sistemas de voz começaram a se popularizar
e ganhar força há cerca de dois anos. O Wal-Mart
foi o primeiro a implementar; outras grandes redes
como a Publix implementaram em seguida. As
empresas começaram usar essa tecnologia no pro-
cesso de separação e hoje estão implementando
também no recebimento e no reabastecimento de
estoque", conta Danny Payne, vice-presidente de
operações da Southeast Wholesale Foods, da Flóri-
da Essa inovação foi conferida de perto pelos em-
presários que participaram da Viagem Técnica In-
ternacional da ABAD (Associação Brasileira de Ata-
cadistas e Distribuidores) para os Estados Unidos,
realizada em abril.

Tanto no Supervalu como na Southeast o o siste-
ma de voz é aplicado à separação de pedidos, con-

siderando que trabalham somente com caixas fe-
chadas e carga paletizada Funciona assim: o ope-
rador usa um fone de ouvido com microfone co-
nectado a um minicomputador preso ao seu corpo.
O sistema "fala" para o funcionário a posição para
a qual deve se dirigir e a quantidade de itens que
deve apanhar. Este sistema é integrado ao WMS e
utiliza o reconhecimento de voz para converter os
dados em instruções orais. A seguir, traduz as res-
postas do operador para um computador central.

Em cada posição do armazém há um número de
verificação que o operador deve dizer para confir-
mar que está separando no local certo. A voz de
cada separador é gravada em um template no equi-
pamento e este arquivo também pode ser transfe-
rido para outro aparelho.

Aumento da precisão, diminuição de erros, redu-
ção de estoque e da mão-de-obra são alguns dos
benefícios do sistema comandado por voz citados
pelos atacadistas. Payne acrescenta que outra van-
tagem é eliminar a impressão de etiquetas para cada
caixa, o que também deixa o ambiente mais limpo.
Dessa forma, somente os paletes para embarque
são etiquetados.

"A empresa escolheu essa tecnologia porque as
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mãos do operador ficam livres e isso facilita a sepa-
ração. Também poupamos mão-de-obra e ganha-
mos em produtividade", declara o executivo da Sou-
theast. O atacadista ganhou entre 5% e 10% de
produtividade e hoje opera com 288 caixas/ho-
mem/hora, considerado alto padrão nos Estados
Unidos. "Compramos o sistema pela precisão, por-
que o cliente está preocupado com precisão", res-
salta. A Southeast também diminuiu em 80% os
processos ligados a auditoria e conferência, além
de reduzir pessoal da área administrativa cuja prin-
cipal função era imprimir etiquetas.

"O Supervalu implantou a tecnologia há dois anos
e teve um grande impacto porque antes separáva-
mos com etiquetas e agora as mãos dos operado-
res ficam totalmente livres, não é necessário colar
ou ler a etiqueta", expõe Zeeck completando que a
empresa ganhou 5% em produtividade, índice "mui-
to significante".

Como os funcionários da Southeast recebem o
salário de acordo com a produtividade, a empresa
conectou o sistema de voz à folha de pagamento.
Dessa forma, consegue controlar horário de che-
gada e saída dos funcionários, produtividade, incen-
tivos, tempo gasto nas atividades, computar erros

[ Tecnologia já está no Brasil ]
Na Europa e nos Estados Unidos os siste-

mas comandados por voz já são amplamen-

te utilizados, segundo Carlos Kamimura, ge-

rente de desenvolvimento de negócios para

a América Latina da Vocollect, fornecedora

da tecnologia de comando de voz. Os países

latinos começaram a ter contato com o sis-

tema recentemente. No Brasil a Vocollect

está presente há dois anos, representada

pelas empresas Spencer e Seal. Já utilizam

o sistema de voz o Carrefour e a Cefrinor,

operador logístico que trabalha com o Wal

Mart na Bahia. Kamimura acrescenta que a

Vocollect possui projetos pilotos em anda-

mento em outras empresas brasileiras e

acredita que em 2007 a tecnologia estará

mais difundida no País. E no futuro, adianta

Kamimura, os sistemas de voz estarão inte-

grados ao RFID.

Tecnologia de comando

de voz eleva índices de

produtividade em até

10% no processo de

separação de atacadistas

americanos

etc. Assim reduziu o tempo de processar a folha de
pagamento de dois dias para 10 minutos.

Ambas empresas utilizam a radiofreqüência nas
empilhadeiras para reabastecer o estoque, mas em
breve planejam implementar a tecnologia de voz em
todos processos. A Southeast espera ainda facilitar
o reabastecimento do CD, otimizar o gerenciamen-
to do estoque, substituir papéis e listas, eliminar er-
ros e faltas em 90%. "No futuro teremos um siste-
ma de verificação de conferência para ver a posi-
ção do palete dentro do veículo, tudo por comando
de voz", planeja Payne, Segundo ele, a empresa in-
vestiu seis mil dólares por equipamento, o que in-
clui o custo do software e da implementação e es-
pera ter retorno em um ano.

Com a tecnologia implementada em 2005, a
Southeast opera com cinco CDs nos Estados Uni-
dos e despacha 28 milhões de caixas/ano com
um índice de precisão de 99,8%. Nos 16 Estados
onde atua, atende cerca de dois mil clientes entre
cadeias supermercadistas e varejistas independen-
tes. A empresa trabalha com vários tipos de produ-
tos - congelados, resfriados, FLV, mercearia seca,
carnes, congelados etc - entre marcas nacionais,
próprias e exclusivas para exportação.
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