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Soluções de gestão empresarial, feitas sob medida para o setor atacadista distribuidor, integram 
departamentos, otimizam processos, reduzem estoques e aumentam a receita. 
 
Movidas pelas necessidades de otimizar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade, as 
empresas do setor atacadista distribuidor estão investindo pesado em tecnologia e modernizando 
seus escritórios e Centros de Distribuição. Afinal, os empresários do ramo estão conscientes de 
que sem a automação de suas atividades é praticamente impossível gerenciar de forma eficiente 
seus negócios, aumentar a competitividade e lucrar mais. 
 
Softwares de gestão empresarial, específicos para o setor, soluções de WMS (Warehouse 
Management System/ Gerenciamento do Centro Distribuição), sistemas de automação de força de 
vendas, softwares de BI (Business Intelligence), terminais de radiofreqüência, computador de 
mão e coletores de dados são algumas das ferramentas que as empresas vêm adotando para 
controlar suas atividades de ponta-a-ponta. 
 
Se bem empregados e acompanhados de boas estratégias, esses recursos tecnológicos podem 
propiciar resultados extremamente satisfatórios para as empresas atacadistas. E ainda ser um 
diferencial para conquistar clientes. 
 
O uso da tecnologia no setor começa na retaguarda. Sistemas de gestão empresarial, 
desenvolvidos internamente ou adquiridos de fornecedores de TI (Tecnologia da Informação) com 
expertise nessa área, dão as ordens nas grandes empresas atacadistas e de distribuição. A grande 
vantagem dessas ferramentas é integrar todos os departamentos, desde a área administrativa até 
os armazéns. Dessa forma, as empresas podem unificar bases de dados de diversos 
departamentos e de unidades de negócios. Assim passam a ter um acesso rápido às informações 
e um controle apurado de todas suas operações, desde a entrada dos pedidos até a saída das 
mercadorias nos Centros de Distribuição. 
 
Uma peça-chave 
 
Por oferecerem facilidades como essa e estarem em constante avanço tecnológico, esses sistemas 
tornaram-se uma peça-chave na engrenagem de funcionamento das companhias atacadistas 
distribuidoras. “Os ERPs agilizam o acesso às informações, o que facilita as tomadas de decisão, e 
melhoram as gestões de compras, vendas e estoques, atividades básicas do setor”, explica Luiz 
Renato Gabriello, consultor da empresa mineira Quebec Consulting. 
 
Para colher esses benefícios, no entanto, as empresas precisam também ter boas estratégias de 
negócios, uma metodologia de trabalho bem-estruturada e profissionais capacitados a analisar os 
dados disponíveis nos ERPs. “Não existe nenhuma tecnologia milagrosa. 
 
Para obter sucesso com os recursos tecnológicos e ter retorno de seus investimentos em TI as 
companhias necessitam, em primeiro lugar, reorganizar seus processos”, alerta o consultor 
da Quebec. 
 
Soluções caseiras ou prontas? 
 
Especialistas do setor estimam que cerca de 60% das empresas trabalham de forma integrada. 
Uma boa parcela desse universo emprega sistemas caseiros. Ou seja, desenvolvidos internamente 
em linguagens como o DOS e o Clipper. Entretanto, vários atacadistas estão migrando para os 
sistemas de gestão empresarial prontos. Eles acreditam que essas ferramentas, criadas por 
fornecedores com grande expertise no setor, têm a vantagem de incorporar recursos mais 
avançados para sustentar seus negócios e projetos futuros de informática. 



Caseiros ou prontos? A escolha de um ou outro tipo de sistema de gestão depende das 
necessidades e dos investimentos que as empresas dispõem para investir em Tecnologia. 
 
A Algodoeira Sertaneja, 24a colocada no Ranking ABAD, decidiu, há três anos, implantar um 
software do mercado para controlar suas atividades. A ferramenta escolhida foi o MDLog, da 
Informata. Considerada o principal atacadista do Nordeste, a empresa atua nos Estados de 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. Conta com dois Centros de Distribuição, nos Estados de 
Alagoas e em Pernambuco. “O ERP antigo não estava mais apto a sustentar a agilidade de nossos 
negócios.  
Enfrentávamos problemas de travamentos ao realizarmos nossas atividades operacionais e de 
erros. Isso começou a acarretar atrasos nas entregas de nossos produtos”, lembra Sílvio Alves da 
Silva, analista de sistemas da distribuidora nordestina. A troca do sistema de gestão já está 
rendendo resultados práticos para a Algodoeira Sertaneja. 
“Com um sistema feito sob medida para o nosso negócio passamos a ter a empresa na palma da 
mão. Otimizamos processos e ganhamos agilidade para gerenciar nossos negócios”, aponta 
Antonio Brás Cavalcanti, gerente da unidade matriz do atacadista. 
 
A CHG, distribuidora de autopeças e acessórios de Campinas, é outra adepta de softwares 
prontos. Para gerenciar suas atividades a empresa, que trabalha com cerca de 35 mil itens, 
escolheu o Protheus, da Microsiga. Com essa solução mudou radicalmente a cultura e a estrutura 
da companhia e agilizamos os processos de compra e venda. “Antes levávamos um dia para fazer 
a conferência de todos os itens. Com o software de gestão o mesmo processo não demora mais 
do que dois minutos”, afirma Nilton Rodrigues, diretor de tecnologia da CHG. Com a nova infra-
estrutura a CHG passou a emitir, diariamente, 300 pedidos, com cerca de 150 itens, e duas mil 
notas fiscais. 
 
Opções do mercado 
 
Soluções de gestão empresarial prontas são o que não faltam hoje no mercado nacional. Entre 
elas estão o Gemco Anywhere, o Protheus, o MGE, o Autolog, o Winthor, o Saci, o Dual GCOM, 
fornecidos, respectivamente, por empresas como a Gemco, a Microsiga, a Sankhya, a Tecnwork, a 
PC Informática, a EAC e a Dual. Novas funções estão sendo incorporadas aos ERPs. É o caso dos 
programas WMS, que controlam o recebimento das mercadorias, os estoques e a armazenagem.  
 
Além dos módulos de gerenciamento de armazéns e Centros de Distribuição, alguns fornecedores 
de software de gestão estão 
inserindo em suas soluções módulos de Business Intelligence. É o caso da versão 3.0 do ERP MGE 
da Sankhya que já conta com funções de BI. 
Com isso, a solução da empresa ganhou a capacidade de analisar informações de negócios, por 
meio de gráficos, fornecendo aos gestores dados sobre lucratividade, desempenho e 
rentabilidade, por regiões, vendedores, linha de produtos, entre outros parâmetros. 
 
O poder de fogo da radiofreqüência 
Mapear processos e dispor de tecnologias capazes de manter o equilíbrio entre custos e nível de 
serviço. Essa é a proposta da McLane, operador logístico americano no Brasil há cinco anos. A 
empresa possui Centros de Distribuição (CDs) multitemperatura, localizados na região 
metropolitana de São Paulo, Curitiba/ PR e Canoas/RS. 
 
A empresa vem investindo pesado em tecnologia. Possui softwares de gestão, de gerenciamento 
de estoque e de roteirização. A McLane conta também com software do tipo WMS. Com essa 
ferramenta faz o controle de inventário, o gerenciamento do espaço físico do armazém, 
economizando espaços no Centro de Distribuição. O sistema realiza ainda a separação dos 
pedidos com base em parâmetros como shelf life, quarentena do produto, status do produto e 
rastreamento de lotes. Com o sistema de gerenciamento de armazéns a operadora pode saber, 



por exemplo, quando uma carga não deve ser movimentada. É o caso da margarina que precisa 
permanecer 24 horas sem ser deslocada, por ser uma exigência do fabricante. 
 
Estoques sob controle 
 
A McLane emprega a tecnologia de radiofreqüência no processo de separação de materiais nos 
CDs. Com isso, administra estoques e garante a veracidade das informações. No caso de operador 
ter 20 pedidos para separar, o sistema permite que se faça essa tarefa ao mesmo tempo. Isso é 
possível porque ele distribui as tarefas para cada operador e avisa qual deles está mais próximo 
do material a ser fracionado. Isso reduz o trânsito de empilhadeiras vazias no depósito. 
 
Ao longo deste ano, a empresa trocou todos os aparelhos de radiofreqüência antigos por 
aparelhos da Symbol. Isso lhe permitiu montar uma rede de informação mais segura. Além disso, 
os novos aparelhos são mais robustos e trabalham com freqüência mais alta, o que imprime 
velocidade no tráfego das informações. 
 
O novo sistema de radiofreqüência tem interface com os clientes da operadora. Graças a isso, os 
pedidos são recebidos eletronicamente pela McLane que providencia a separação e envia a 
confirmação para o cliente quando a tarefa for concluída. Com isso, a operadora não corre o risco 
de ter problemas no inventário, como faltas de mercadoria, e cancelamento de notas fiscais. 
 
Para as transportadoras prestadoras de serviços, o sistema disponibiliza módulo de agendamento 
que agiliza as entregas e as retiradas das mercadorias.  
Outra interface é a de entrada de mercadorias. Os embarcadores enviam espelho da nota fiscal e 
quando a mercadoria chega no depósito da McLane é feita a conferência cega – atividade em que 
o conferente não tem acesso à quantidade de produtos a ser recebidos ou expedidos. Depois as 
informações são comparadas com os dados disponíveis no sistema central da operadora. Com 
esse recurso, a empresa vem minimizando a incidência de erros.  
Outro sistema utilizado pela McLane é o TM/TO – Transportation Manager/Transportation 
Optimizer, um gestor de transportes para rotas, distâncias etc. O sistema também é utilizado para 
fazer o acompanhamento das entregas. 
 
Controle total dos Armazéns 
 
Algodoeira Sertaneja, CHG e CBS aderem aos softwares de WMS para o gerenciamento de 
armazéns e conseguem agilizar os tempos de expedição. 
 
Braços dos sistemas de gestão empresarial, os programas WMS (Warehouse Management 
Systems) são atualmente uma das vedetes tecnológicas do setor. Essas soluções são capazes de 
gerenciar todas as atividades operacionais e administrativas dos centros de armazenagem. Entre 
elas estão o recebimento, a inspeção, o endereçamento, a armazenagem, a separação, a 
embalagem, o carregamento, a expedição, bem como a emissão de documentos e o controle do 
inventário. A automação de todas essas operações pode trazer ganhos significativos para o 
negócio dos atacadistas distribuidores. Para isso, no entanto, é necessário que a ferramenta seja 
escolhida corretamente e bem empregada. “O WMS otimiza o espaço físico dos armazéns, 
melhora o giro de estoques, controla o prazo de validade dos produtos, diminui as perdas e reduz 
custos”, argumenta Luiz Renato Gabriello, consultor da empresa mineira Quebec. 
 
Gabriel Baster, gerente de marketing da Gemco, estima que as soluções WMS podem 
proporcionar uma redução dos níveis de 
estoques da ordem de 30%. “Essa economia gera, por sua vez, aumento de receita que pode 
permitir a expansão da empresa no mercado”, assinala. 
As soluções de gerenciamento de depósitos podem também agilizar a entrega de mercadorias. 
Com elas, os separadores não precisam perder tempo localizando os produtos nos armazéns, 
porque o software informa o local em que eles estão armazenados. 



 
Quando não se tem uma ferramenta para gerenciar os estoques e as operações dos CDs, 
normalmente os produtos, quando chegam da indústria, são depositados em qualquer local, o que 
retarda os processos de entrega e expedição. Em razão de permitirem esse controle apurado das 
operações dos Centros de Distribuição, os programas WMS estão na pauta de investimentos 
tecnológicos da maioria das empresas do setor, principalmente as das áreas alimentícia, 
farmacêutica e de transportes. “Podemos considerá-los ferramentas indispensáveis, porque as 
empresas do ramo não podem sobreviver sem uma logística de distribuição eficiente”, argumenta 
Gabriel Baster, gerente de marketing da Gemco. Várias novidades em programas deste tipo 
chegam ao mercado. Uma delas é o sistema da Delage, que possui interfaces que lhe permite 
integrar-se com qualquer sistema de gestâo.  
 
Prova concreta da importância que os WMS têm é que eles se tornaram ferramentas 
imprescindíveis dos novos Centros de Distribuição. A Lopes Distribuidora, que comercializa os 
produtos Garoto, Nissin e Ajinomoto, sediada em Manaus, pretende implantar em breve o WMS 
em seu novo CD, que é verticalizado e conta com uma área útil de 2.500 metros quadrados.  
“Esse sistema é imprescindível para controlarmos nossas atividades”, destaca Givaldo Lopes de 
Sá, diretor da distribuidora. Com o WMS da PC Informática, a distribuidora amazonense pretende 
fazer o endereçamento e também controlar as datas de validade de seus produtos.  
 
No entanto, como toda tecnologia, as soluções de gerenciamento de armazéns não são capazes, 
sozinhas, de garantir um gerenciamento eficiente dos depósitos e melhorar o desempenho de 
negócios das empresas. “Antes de aderir a essa ferramenta, as companhias precisam 
reestruturar-se internamente, criar uma nova metodologia de trabalho e reformular o espaço 
físico de seus Centros de Distribuição”, afirma o consultor da Quebec. 
 
Experiências de sucesso 
 
Da teoria à prática, muitos atacadistas distribuidores já estão colhendo os frutos do uso dos 
sistemas WMS. Na lista das empresas que tiveram aplicações bem-sucedidas desses programas 
estão a Algodoeira Sertaneja, 24a colocada no Ranking ABAD, a CHG, distribuidora de autopeças 
e acessórios sediada em Campinas, a CBS, distribuidora de insumos hospitalares e a Destro 
MacroAtacado. 
 
A Destro MacroAtacado, que possui cerca de 40 mil clientes ativos e quatro CDs, automatizou 
todo o seu Centro de Distribuição de Jundiaí com um sistema de gestão desenvolvido 
internamente. “Antes levávamos até 24 horas para expedir as mercadorias, ao passo que hoje 
elas são entregues no mesmo dia”, exemplifica Emerson Luiz Destro, diretor do atacadista. 
 
A ferramenta acelerou também o processo de recebimento de mercadorias da CHG. Quando não 
usávamos o WMS, essa atividade era toda feita manualmente, por isso demorávamos cerca de 
cinco dias para colocar os produtos em estoque. Já hoje gastamos apenas um dia nessa 
atividade”, argumenta Nilton Rodrigues, diretor de TI da CHG. A agilização e mudança de todas as 
operações dos Centros de Distribuição trouxe ganhos significativos para os negócios da CHG. 
“Aumentamos a produtividade em cerca de 400%. Registramos também um incremento de 
lucratividade da ordem de 30%”, assinala Nilton Rodrigues. 
 
Maior produtividade, menos perdas 
 
A CBS Médico Científica, uma das cinco maiores atacadistas de insumos hospitalares do País que 
comercializa cerca de quatro mil itens, é uma das empresas do segmento quem vem obtendo 
ganhos com o emprego de sistemas de gestão integrada. Em 2003 implantou a solução Gemco 
Anywhere, da Gemco, para integrar todos os seus departamentos. Antes de adotar esse 
programa, utilizava um sistema desenvolvido em linguagem DOS, que não permitia a troca de 
informações entre os seus departamentos. 



 
Para complementar os recursos do sistema de gestão a CBS implantou, um ano mais tarde, a 
solução WMS (Warehouse Management System), módulo de controle eletrônico de estoque da 
própria Gemco. Com essa infra-estrutura tecnológica passou a controlar desde a entrada do 
pedido até a entrega das mercadorias em seu Centro de Distribuição.  
O uso do WMS agilizou também as atividades de entrega e de separação de mercadorias nos 
depósitos, eliminou os erros e reduziu as perdas de mercadorias. “Atualmente temos condições de 
expedir uma encomenda de aproximadamente 10 itens em apenas oito minutos, tempo gasto 
entre a emissão dos pedidos e a colocação dos produtos nos caminhões”, assinala Charmian 
Santos, controller da CBS. 
 
A rapidez na entrega deve-se, em grande parte, à reorganização dos estoques. Os quatro mil 
itens distribuídos pela CBS passaram a ter um endereço físico definido no Centro de Distribuição. 
Isso vem facilitando e agilizando a separação dos produtos. O controller da CBS estima que a 
produtividade no ato da separação aumentou em cerca de 170%. “Temos o máximo de 
rendimento com o mínimo de trabalhadores”, informa Santos. Em 2003, a CBS contava com 18 
separadores que emitiam 340 notas por dia. Após um ano e meio passou a trabalhar com oito 
pessoas, que emitem 410 notas por dia. 
Outra vantagem da gestão integrada e do gerenciamento de armazéns foi a redução de perdas. 
“Temos mais de um milhão de peças em nosso estoque. Boa parte delas tem data de validade. 
Com o maior controle dessas datas, pudemos eliminar as devoluções de produtos que estavam 
com a validade vencida”, declara Santos. Os recursos tecnológicos trouxeram benefícios também 
para os clientes. Com entregas mais rápidas, eles podem trabalhar com níveis baixos de estoque 
e lucrar mais. 
 
Tecnologia à moda da casa 
 
Destro desenvolve seus próprios sistemas de gestão e mantém um dos mais modernos centro de 
distribuição do setor. 
 
Um leque de 40 mil clientes varejistas ativos, quatro megacentros de distribuição, 87 mil metros 
quadrados de área de armazenagem, 1.650 funcionários, 450 representantes e uma frota própria 
de 300 caminhões. Para administrar esse império, que começou a ser construído em 1964, a 
partir de um simples armazém, em Cascavel, Paraná, o Destro MacroAtacado utiliza os mais 
modernos recursos tecnológicos.  
 
Os investimentos em tecnologia, em pessoal e em infra-estrutura vêm contribuindo para a 
expansão do atacadista no mercado nacional. Atualmente o Destro atua em mais de mil 
municípios e atende mais de 30 milhões de consumidores. Recentemente inaugurou mais uma 
filial em Brasília, ampliando para cinco suas unidades de distribuição no País. 
 
A tecnologia controla todas as atividades do atacadista. Seus departamentos e filiais estão 
interligados por meio de um sistema de gestão próprio. Graças a esse sistema, gerentes e 
diretores podem ter acesso a informações online de vendas, faturamento e estoque das quatro 
filiais do atacadista. Isso facilita as tomadas de decisão. 
A opção de não adotar um sistema de gestão empresarial de terceiros teve suas razões. 
“Constatamos que seria muito mais viável e econômico desenvolvermos nossos sistemas 
internamente do que recorrer a soluções disponíveis no mercado. A principal desvantagem disso 
seria depender de terceiros para fazer a manutenção de nossos programas”, argumenta Émerson 
Luiz Destro, diretor do Destro. O processo de vendas também está todo automatizado. 
 
Os pedidos são feitos via computador de mão e transmitidos, no final do dia, aos Centros de 
Distribuição por meio de linha discada. “Esses novos recursos trouxeram maior produtividade e 
agilidade à área de vendas, o que nos permitiu melhorar também o atendimento aos nossos 



clientes”, assinala Émerson. O software que roda nos equipamentos portáteis também foi 
desenvolvido pela equipe de TI do atacadista. 
A Voz sobre IP é outra tecnologia de ponta que o atacadista emprega. Trata-se de uma técnica 
que permite o uso do protocolo IP, o mesmo protocolo da Internet, para trafegar voz a taxas 
reduzidas. Uma das facilidades da Voz sobre IP é permitir que os funcionários das filiais Jundiaí e 
Cascavel conversem por telefone como se estivessem acessando um ramal interno da empresa. 
 
A tecnologia está também fortemente presente no Centro de Distribuição de Jundiaí. 
Um avançado sistema de gerenciamento de armazéns, uma espécie de WMS, controla todas as 
operações do imenso depósito, desde 
o recebimento das mercadorias que chegam da indústria até a separação, a estocagem e a 
expedição dos produtos. 
 
O sistema foi desenvolvido, em 1996, pela equipe de TI do Destro em parceria com a consultoria 
Modus. “Na época chegamos a avaliar a possibilidade de adquirir um software pronto do mercado, 
mas depois concluímos que o custo de um sistema desse tipo era inviável”, lembra o diretor do 
Destro. 
Conferidos os pedidos, as mercadorias são descarregadas, armazenadas nos locais corretos e 
depois separadas de acordo com clientes e tipo de carga.  
 
Todas essas operações são feitas pelo sistema de gerenciamento de armazéns. Fracionados, os 
produtos são transportados pelas esteiras até os caminhões que vão entregar as encomendas nos 
pequenos varejistas. Além de controlar todas essas atividades, o sistema gerencia também a 
reposição de estoques.  
 
O uso do sistema de gerenciamento de armazéns está trazendo uma série de vantagens para o 
atacadista. “Encurtamos drasticamente os prazos de entrega. Hoje conseguimos entregar um 
pedido que chega por volta das 18 horas no dia seguinte”, exemplifica o diretor do Destro. A 
agilidade de entrega, por sua vez, acabou beneficiando também os clientes do atacadista. 
Como podem receber suas compras rapidamente eles passaram a trabalhar com estoques 
enxutos. Com isso, estão conseguindo reduzir custos. As inovações tecnológicas no Destro, com 
certeza, não deverão parar por aí. Afinal os dirigentes do atacadista estão cientes de que a 
tecnologia é uma ferramenta imprescindível para expandir seus negócios e atender bem seus 
clientes. 
 
Sistema inteligente 
 
Embrasil desenvolve sua própria solução de Business Intelligence (BI) e ganha agilidade no acesso 
às informações gerenciais. 
 
Tecnologia é uma velha conhecida da Embrasil, 15a posição do Ranking ABAD 2005. Aliás, como 
fruto desse investimento, a empresa ganhou, recentemente, o prêmio da melhor empresa 
atacadista distribuidora da Revista Isto é. Graças a informatização e automação dos processos, a 
empresa apresenta um modelo eficiente de gestão financeira, de Recursos Humanos e promove a 
modernização dos processos de trabalho , fatores que levaram ao prêmio. 
 
Atualmente, 75% do total da força-de-vendas da Embrasil estão automatizadas. A empresa, 
segundo Luiz Tannus, diretor de compras e de marketing, passa por constantes revisões do 
sistema de gestão e, atualmente, investe no desenvolvimento do seu programa de BI (sistema 
que permite acessar, com inteligência, informações gerenciais que possibilitam a tomada de 
decisões mais rápidas e com menos probabilidade de erros). 
 
O sistema de gestão empresarial, os famosos ERPs, foram desenvolvidos internamente. “Antes, 
nossa solução era mais operacional. Hoje está totalmente integrado”, revela Tannus. O foco da 
Embrasil é a ter acesso à informação gerencial rapidamente visando a geração de negócios. E 



para isso, a empresa não poderia depender dos profissionais de informática para gerar relatório 
de vendas, margem de lucro por produto e performance de cada vendedor e região. 
Há dois anos, quando BI ainda era novidade para a indústria e para o setor bancário, a Embrasil 
desenvolveu o seu próprio sistema inteligente. No final de 2003 foi implantado o sistema de BI de 
vendas e em março do ano seguinte entrou em operação o BI de compras. As soluções são 
integradas ao ERP, também proprietário, da empresa. 
 
Com o sistema de BI, o próprio usuário consegue acessar informações estratégicas. Dessa forma, 
diretores e gerentes conseguem, com um simples acesso ao programa, ter em mão dados 
estratégicos, como a margem de lucro por produto vendido e por região. “Com o acesso fácil a 
esses dados, por exemplo, identificamos uma oportunidade de negócios e desenvolvemos novas 
linhas de produtos, como eletrodoméstico e lâmpadas”, observa Tannus. 
O próximo passo da empresa é concluir a implantação do BI de cobrança. Em seguida, será 
desenvolvido o BI Financeiro. Para meados de 2006, deve entrar em operação o BI Logístico. 
 
WMS pioneiro 
 
A sigla ainda não existia, mas a Embrasil já tinha, em 1998, desenvolvido o seu próprio sistema 
de gestão de centro de distribuição, conhecidos hoje como WMS. A decisão em manter um 
software proprietário tem suas vantagens. A principal delas, segundo a empresa, é ter a 
possibilidade de fazer alterações no sistema rapidamente. 
 
Pensar no negócio de distribuição sem um WMS, para a Embrasil, é inconcebível e incontrolável. 
Administrar manualmente um estoque e controlar o endereçamento da mercadoria sem a ajuda 
da tecnologia inviabilizaria sua atuação nacional. Antes, o balanço físico do estoque poderia 
demorar semanas.Com ajuda do WMS e da radiofrequênica, esse controle é automático. 
A Embrasil possui um CD de 12 mil metros quadrados em Minas Gerais. Faz parte do parque 
tecnológico da empresa esteiras móveis e roteirizadores. 
“Com a ajuda da tecnologia, nossa logística ficou ainda mais eficiente e o prazo de entrega caiu 
em média 23%.”, revela Tannus. 
 
Disponível em: <http://www.revistadistribuicao.com.br>. Acesso em 26 out. 2005.  


