
ATACADISTA
setor

Um dos principais atacadistas do país, com mais de 200 mil clientes, um mix de produtos de 
aproximadamente 28 mil itens com centros de distribuição localizados na maioria dos estados 
brasileiros.

EMPRESA

A empresa atende 200 mil lojistas no Brasil, conta com 18 centros de distribuição 
espalhados em todo território nacional. O pedido do cliente chega à empresa e é 
submetido a uma análise de crédito, e após a sua aprovação, é inserido num sistema de 
roteirização que avalia as seguintes variáveis: tipo de carga, volume, local de entrega, 
preço e o tipo de caminhão. Após atenderem aos requisitos, o sistema comunica ao 
setor responsável pela embalagem dos produtos, que seguem para o despacho. 

O principal desafio da empresa está no alto volume de pedidos, que deveria ser escoado 
com mais velocidade, dois principais gargalos:

O primeiro diz respeito à lentidão do processo de análise de crédito, apesar do alto 
volume de pedidos recebidos, a empresa demora em analisar e aprovar os clientes 
aptos a pagar

O segundo emerge da baixa eficiência do sistema de roteirização. Atualmente, a 
empresa trabalha com sete tipos de caminhões (operados por motoristas 
terceirizados exclusivos) e o sistema não considera o tipo do caminhão disponível 
em tempo real, fator que só é avaliado presencialmente na hora do despacho.

O desafio consiste, portanto, em otimizar o processo de logística de distribuição a fim 
de dar vazão ao estoque, melhorando o alinhamento  e a comunicação entre as equipes 
das diferentes áreas (vendas, crédito e logística). Espera-se melhorar a priorização das 
vendas e da liberação do crédito, analisando variáveis diversas, desde o custo por pedido 
que compõe a carga ao tipo de caminhão disponível para o transporte de acordo com 
as rotas disponíveis.

DESAFIO

“Como um dos principais atacadistas do país
consegue otimizar a logística de distribuição 
do alto volume em estoque?”



1.

Data Analytics;
Inteligência Artificial;
Comunicação interna;
IOT;
Roteirização;
Outras tecnologias que gerem processos mais ágeis para a cadeia de 
suprimentos da empresa.

ÁREAS DE INTERESSE

BUSCA DE SOLUÇÕES

Diminuir o tempo de liberação dos pedidos dos clientes para transporte;

Otimizar o processo de roteirização para gerar combinações mais assertivas e 
eficientes;

Visualizar em tempo real os veículos disponíveis para realizar entregas e fazer 
marcação das cargas on line;

Centralizar a comunicação entre as equipes da cadeia de suprimento;

RESULTADOS ESPERADOS

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com pedro.vaz@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação
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