EDICOM, BUSINESS CASE
A Mondelēz International, nova denominação da Kraft Foods,
implementa em sua plataforma EDI uma ferramenta para o
planejamento de reabastecimento contínuo ou CRP.

**Nueva denominación de Kraft Foods

Empresa
Mondelēz International
Atividade
Fabricação e comercialização
de todos os tipos de produtos
alimentícios, tais como doces,
snackfoods e bebidas.
Localização
Empresa de origem americana
que fabrica e comercializa seus
produtos em todo o mundo.

Soluções implantadas
GlobalEDI através da EDICOM
B2B Cloud Platform.
Solução para a Publicação de
faturas eletrônicas.
Plataforma de integração de
faturas eletrônicas.
Solução CRP-VMI para a
otimização dos estoques e
mercadorias no ponto de
venda.
Benefícios obtidos
Disponibilidade de uma única
plataforma B2B personalizada
para gerenciar, administrar e
trocar mensagens comerciais
e atividades logísticas com
todos os distribuidores da
empresa.
Terceirização dos recursos
necessários para o
comissionamento da solução
através da EDICOM B2B
Cloud Platform.
Treinamento e suporte técnico
dos usuários que irão
gerenciar a ferramenta de
CRP.

http://www.mondelezinternational.com

Com a integração deste software inteligente para a gestão e
otimização logística, a empresa gera e controla o
reabastecimento dos diferentes pontos de distribuição na
Espanha, gerando pedidos automaticamente com base nas
informações de vendas e logística enviadas por seus parceiros
comerciais para configurar a solução CRP-FLOW.

PERFIL DEL CLIENTE
A Mondelēz Interna onal (ex Kra Foods)
é uma empresa de grande porte
originada e estabelecida na cidade de
Northfield (Illinois), nos Estados Unidos.
Seu campo de atuação se concentra na
fabricação e comercialização de todos os
pos de produtos alimen cios, embora
seja bastante conhecida entre as pessoas
do mundo todo por seus doces,
snackfoods e bebidas.
Com quase 100 marcas implantadas em
todo o mundo, a Mondelēz Interna onal
caracteriza-se por sua liderança na maior
parte dos setores em que atua, sendo a
maior fabricante de alimentos nos
Estados Unidos.
Isto é conseguido através de marcas
conhecidas como a Milka, Cadbury e
Marabou, os biscoitos LU, passando pelas
gomas de mascar Trident e balas Halls, os
cafés Kenco e Jacobs e o queijo
Philadelphia.
Com presença global em todos os
con nentes, atuando em mais de 155
países e empregando mais de 127.000
trabalhadores, pode-se ter uma idéia da
magnitude de uma empresa listada na
Bolsa de Valores de Nova York com bons
resultados.

Uso da tecnologia EDI para aprimorar as
comunicações logís cas no setor de
varejo
Em um ambiente global, os grandes
fornecedores e fabricantes do setor de
distribuição precisam de sistemas de
gestão eficazes e ágeis para que possam
a ngir o máximo de consumidores,
fornecendo seus produtos em um curto
espaço de tempo e com os mais altos
padrões de qualidade que garantem a
sa sfação do consumidor.
O uso cada vez mais comum entre os
fabricantes e distribuidores de soluções
de comunicação B2B, como as
desenvolvidas pela EDICOM, simplifica o
intercâmbio de transações comerciais.
Isto representa um grande avanço para
as empresas que são recompensadas
com uma significa va melhora na
eficiência e redução de custos na gestão
administra va.
Uma parte fundamental para se
conseguir a ngir os elevados padrões de
sa sfação dos consumidores finais, que
são os que irão determinar o sucesso da
empresa, envolve o estabelecimento de
sistemas de comunicação logís ca que
permitam um rápido e con nuo
abastecimento dos estoques e pontos
vendas das redes de distribuição. Neste
contexto, as empresas do setor de
distribuição se deparam com a
necessidade de implementar em seus
sistemas internos de informação um

Edicom Business Case: MONDELĒZ INTERNATIONAL | GESTÃO DE ABASTECIMENTO – Pg. 1

edicom business case

so ware específico para o
reabastecimento logís co de
mercadorias que lhes permitam conectar
e compar lhar informações via EDI entre
todos os atores envolvidos na cadeia de
distribuição: clientes, fabricantes e
operadores logís cos.
Um ponto fundamental na
implementação da ferramenta se baseia
no intercâmbio de informações entre
fornecedores e receptores de
mercadorias. A par r desta informação, o
so ware verifica o estoque existente em
cada ponto de entrega, e propõe pedidos
de compra a par r de uma análise
esta s ca que leva em conta as
previsões de vendas e outros fatores.
Para se obter fluidez e agilidade nos
processos de abastecimento de produtos
e mercadorias nos pontos de venda,
fabricantes e distribuidores precisam
implantar o so ware com as demais
transações comerciais habituais de sua
plataforma EDI. Desta forma, obterão
uma ferramenta completa e transparente
para gerenciar suas comunicações B2B,
incluindo um aspecto importante para a
administração eficiente de uma empresa
como a distribuição logís ca de seus
produtos.
DESAFIO PROPOSTO
A Mondelēz Interna onal (Kra ) é uma
empresa mul nacional que fabrica e
comercializa seus produtos em áreas de
alta demanda e exigências de qualidade
por parte dos consumidores e autoridades governamentais, como o setor de
alimentos.
Neste sen do, a Mondelēz Interna onal
u liza soluções de intercâmbio eletrônico
de dados com seus clientes, onde se
localizam seus interesses comerciais para
alcançar uma comunicação mais ágil e
transparente que gere uma economia
nos custos administra vos, mas que
acima de tudo atenda a necessidade de
distribuir seus produtos de forma rápida
para uma maior sa sfação do consumidor.

É neste ponto que entra o so ware de
gestão logís ca focado no reabastecimento con nuo de mercadorias como o
CRP FLOW, para resolver as necessidades
de o mização dos processos de geração
de pedidos de compra dos clientes da
Mondelēz Interna onal.
O desafio que leva a Mondelēz Internaonal à implementação de uma
ferramenta de gestão logís ca desta
natureza concentra-se em dois aspectos
fundamentais. De um lado, a importante
e estreita colaboração que deve manter
com seus parceiros comerciais para se
obter informações comerciais e logís cas
de qualidade que sirvam para parametrizar corretamente a ferramenta CRP. Por
outro lado, realizar uma análise con nua
dos dados que a aplicação gera a par r
das diferentes mensagens recebidas
diariamente, já que se trata de uma
ferramenta de gestão inteligente que
evolui e se ajusta com a nova informação
inserida na plataforma EDI .

SOLUÇÃO
CRP FLOW: Ferramenta de gestão de
abastecimento que reflete a sa sfação
dos consumidores
Com esta ferramenta, uma empresa
dedicada à fabricação e comercialização
de produtos alimen cios como a
Mondelēz Interna onal, pode influenciar
a sa sfação de seus clientes através do
uso da tecnologia EDI, podendo fornecer
seus produtos de forma mais eficiente, e
evitando os problemas vivenciados
atualmente no setor de alimentação, tais
como a validade dos produtos perecíveis.
Da mesma forma, é possível resolver
problemas importantes de eficiência
logís ca, fornecendo a mercadoria de
forma rápida e flexível nas condições de
transporte e nas datas que forem
rentáveis tanto para o fornecedor quanto
para o distribuidor. Além disso, este
so ware logís co de reabastecimento
pode ser implementado junto à plataforma EDI que os nossos clientes u lizam
para suas transações comerciais eletrônicas habituais. Dessa forma, contam com

uma ferramenta completa e transparente
para gerenciar suas comunicações B2B,
incluindo um aspecto importante para a
administração eficiente de uma empresa
como a distribuição de seus produtos.

Mudança de paradigma: O fornecedor
gera automa camente os pedidos de
compra.
A princípio, parece uma mudança
bastante radical com relação à forma de
comunicação habitual das empresas,
acostumadas desde sempre a receber
pedidos de seus clientes distribuidores,
por fax, telefone e cada vez mais, por
EDI. Estes pedidos são geralmente uma
solicitação do distribuidor, mas com a
implementação do So ware de Reabastecimento Con nuo, estes pedidos são
gerados automa camente, como
resultado da análise das previsões de
venda dos distribuidores. A colaboração
entre ambos os parceiros comerciais
(Fabricantes e Distribuidores), que
devem compar lhar as informações de
logís ca e vendas residentes em seus
sistemas internos de gestão, é fundamental para garan r que os dados
ob dos através da análise esta s ca de
previsão de vendas sejam eficientes e
adequados às necessidades de ambos os
parceiros.
A Mondelēz Interna onal implanta esta
solução de reabastecimento con nuo
com as grandes redes de distribuição que
oferecem seus produtos em território
espanhol. Algumas das empresas com as
quais administra esta ferramenta
colabora va são CONSUM, SABECO,
CAPRABO, ALCAMPO e EROSKI, entre
outras.

Funcionamento da ferramenta: Fluxo de
mensagens
EO so ware realiza uma análise que irá
comparar o estoque atual com um
sistema de modelagem dinâmica
(esta s ca), com base nas previsões de
vendas e, como resultado desta análise,
o so ware constrói propostas de pedidos
de compra, com base nas regras específi-
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cas para cada cliente definidas pelo
usuário.

DISTRIBUIDORES

A empresa aproveita a flexibilidade da
ferramenta para parametrizar diferentes
regras de acordo com cada um dos
clientes aos quais distribui seus produtos.
O sistema permite revisar essas propostas
de pedido e gera automa camente os
Pedidos Defini vos. Estes pedidos são
integrados no sistema SAP da empresa e
são enviados aos clientes via EDI.
As mensagens são enviadas, recebidas e
armazenadas na solução EDI da Kra . A
informação que é enviada e recebida é
personalizada para as circunstâncias de
cada relação comercial. Assim, na
plataforma B2B da Mondelēz Interna onal, podemos dis nguir o seguinte fluxo
de mensagens:

O distribuidor envia para a Mondelēz
Interna onal uma mensagem de
inventário (INVRPT) contendo
informações sobre as vendas, estoque
e as unidades em falta.

INVRPT

Plataforma EDI KRAFT
ORDERS

A solução EDI recebe a mensagem e a
transforma em texto simples para
carregá-la no so ware de CRP.

INVRPT

O So ware CRP armazena os dados e
analisa as informações de acordo com
os parâmetros definidos pelo usuário
da Mondelēz que gerencia a plataforma.
O so ware gera automa camente o
pedido de compra de acordo com as
caracterís cas do distribuidor.
As informações do pedido são enviadas via EDI ao distribuidor, e são
integradas no formato idoc no sistema
interno de gestão SAP.

ORDERS

Mapping

Mapping

USER

ARMAZENAMENTO

IDOC

SAP
ERP Kraft
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BENEFÍCIOS

O mização dos recursos da empresa

Aumento dos índices financeiros

Eliminação de faltas de estoque

Pelo uso de menos espaços nos
depósitos e o mização do transporte.

Pela manutenção dos estoques
reduzidos, aumento das vendas,
o mização das operações, ou a previsão
de demanda ao longo do tempo. Tudo
isso se traduz em aumentos do bene cio
de contribuição, ou previsões ajustadas
de caixa ao longo do tempo, que
permitem uma melhor gestão financeira
do cliente e fornecedor.

Os modelos CRP permitem dar uma
resposta eficiente ao consumidor,
mantendo um estoque permanente e
ajustado aos padrões de consumo no
ponto de venda.

Todas as melhorias detalhadas resultam
em uma redução significa va dos custos
diretos, especialmente aqueles
relacionados ao transporte.

Estoque reduzido de produtos

Aumento das vendas

Estoques de produtos ajustados à
demanda se traduzem em estoques
reduzidos de mercadorias, gerando assim
melhorias operacionais, especialmente
evidentes no caso da Kra , que trabalha
com produtos perecíveis.

A eliminação de faltas de estoque gera
padrões de consumo regulares e
estáveis, aprimorando o serviço prestado
ao cliente e aumentando o número de
unidades de produtos vendidos no ponto
de distribuição.

CONTATO

Redução de custos

Integração com SAP
Os pedidos compra gerados
automa camente pelo so ware CRP se
integram diretamente com o sistema
interno de gestão no formato idoc.

www.edicomgroup.com
A Edicom é referência internacional no desenvolvimento de plataformas
tecnológicas para soluções de comércio eletrônico B2B como a EDI (Electronic
Data Interchange) ou a Nota Fiscal Eletrônica.
Entre os milhares de clientes da Edicom encontram-se algumas das principais
empresas em seus respec vos setores. Empresas que u lizam suas soluções e
serviços diariamente em todo o mundo, gerando mais de 100 milhões de
transações comerciais por ano, perfeitamente adaptadas às necessidades e
par cularidades técnicas e legais dos diferentes mercados em que atuam seus
clientes.

BRASIL
Rua Frei Caneca 1380 - 8º andar
CEP. 01307-002 São Paulo
info_brazil@edicomgroup.com
T. +55 (11) 3154-5100
F. +55 (11) 3154-5102

FRANÇA
23-25 Rue de Berri
75008 Paris
edicomfr@edicomgroup.com
Tel. +33 (0) 820 360 330
Fax. +33 (1) 53 76 26 87

ITÁLIA
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago. Milano
marke ng@edicomgroup.com
Tel. +39 02 0064 0402

TELEFONES LOCAIS **
U.K. | +44 871 227 0028
NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
Apenas ligando do país
Indicado

EUA
152 Madison Avenue Suite 1900
New York NY 10016
marke ng_us@edicomgroup.com
Tel. +1 212 889 1909

MÉXICO
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma No 350 Piso 16-B
Colonia Juárez
06500 Cuauhtémoc | México D.F.
ventas@edicomgroup.com
Tel. +52 (55) 52 12 15 66

ESPANHA
Parque Tecnológico
Ronda de Auguste y
Louis Lumiere, 12
46980 Paterna (Valencia)
marke ng@edicomgroup.com
Tel. 902 119 228
Tel. +34 961 366 565

ARGENTINA
Lola Mora 421 - Oficina 801
CP 1107 Puerto Madero Este
Buenos Aires
info_argen na@edicomgroup.com
Tel. +54 11 5245-8410
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