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SUPER FRANGOLÂNDIA
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E
stiveemParis recentementee
vivencieiumaexperiênciamui-
tointeressante.Fuiaumsuper-

mercado que dava total autonomia
aos clientes. Comprei três unidades
de um creme dental e passei os pro-
dutosemumdosquase30terminais
de autoatendimento. Após pagar
com o cartão de crédito, a máquina
liberou um cupom que garantiu mi-
nha saída do estabelecimento. Fora
daloja,pediumcaféexpresso,aaten-
dente me serviu, mas não pegou no
dinheiro. Eumesmocoloquei a cédu-
lanumamáquinaerecebiotroco.

Acredito que o Brasil está cami-
nhandopara isso,mesmoquegrada-
tivamente. Na última década, a
automação passou a se fazer mais
presente em nossos supermercados,
mas ainda hámuito o que percorrer.
O grande desafio, na minha opinião,
é integrar toda a cadeia de abasteci-
mento: indústria, distribuidores, ata-
cadistasevarejistas.NaJotujéDistri-
buidora, por meio do sistema EDI
(ElectronicData Interchange), já con-
seguimoscompartilharnossosdados
e documentos com as informações
dealgunsclientesefornecedores,via
online.Queremosampliarisso.Conse-
guimos saber, por exemplo, qual fra-
grância de determinado sabonete é
mais vendida numa loja de determi-
nadobairrodeFortaleza.

Simplicidade e eficácia na ges-
tão dos processos logísticos, au-
mentodaprodutividadedasope-
rações e redução dos custos ope-
racionais. Esses foram os princi-
pais benefícios identificados pe-
la rede de supermercados cea-
renseSuperFrangolândiaaoim-
plantar,noiníciode2013,osiste-
ma WMS (Warehouse Manage-
ment System) em seu Centro de
Distribuição (CD), localizado na
Barra do Ceará, em Fortaleza.

TambémconhecidacomoSis-
tema de Gerenciamento de Ar-
mazém, a tecnologia trouxe ga-
nhos para a empresa e para os
clientes, uma vez que permite o
acesso a informações online, em
tempo real, sobre o estoque de
mercadorias no CD, nos depósi-
tos e nas prateleiras das lojas da
rede, por exemplo. Dessa for-
ma, o WMS ajuda a combater a
falta de produtos nas gôndolas,
um problema comum em diver-
sos supermercados da cidade.

“Infelizmente, a ruptura ain-
da acontece com frequência no
setor, até mesmo em grandes re-
des supermercadistas. Acredita-
mosqueo investimentoemsolu-
ções para evitar falhas como es-
sa é fundamental e vale a pena,
embora ainda seja relativamen-
te caro”, diz o gerente de Tecno-

logia da Informação (TI) do Su-
per Frangolândia, Jonas Sales.

Organização
Jonas explica que o WMS trans-
formou o CD da empresa numa
espécie de bairro, tendo ruas e
prédioscom seusrespectivosan-
dares e apartamentos.

No momento em que as mer-
cadorias chegam ao armazém e
são registradas, o sistema indica
o local exato onde os itens deve-
rão ser colocados, com base em
informações de códigos de bar-
ras específicos.

Aparelhos como coletores de
dados portáteis e antenas sem
fio auxiliam o trabalho.

“Os corredores do armazém
são as ruas, as mercadorias os
moradoreseasprateleirasospré-
dios e apartamentos. Tudo é se-
parado por categoria: matinais,
cereais, bebidas, materiais de
limpeza,perfumaria,etc”,desta-
caJonas, dizendoquea empresa
investiu cerca de R$ 250 mil pa-
ra implantar o sistema e benefi-
ciar as oito lojas da rede.

Deacordocomgerentedetec-
nologia do Super Frangolândia,

o WMS foi responsável por au-
mentar o grau de produtividade
da empresa em 30%, desde o
processo de recebimento dos
produtosno Centro de Distribui-
ção até a saída dos itens para os
pontos de venda. “Localizamos
rapidamenteolocaldecadapro-
duto, porquetudo é automatiza-
do. Nas operações logísticas tra-
dicionais, há uma forte depen-
dência do trabalho manual, que
nem sempre garante o abasteci-
mento rápido. A maioria dos su-
permercados ainda trabalha as-
sim”, acrescenta. (RS)
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