
Os desafios da Supply Chain e da Tecnologia 
para 

Transformação Omnicanal do Varejo



Construção de um sistema integrado do fornecedor até o cliente para 
oferecer uma experiência única ao consumidor

Transformar as lojas em fulfillment centers através da Integração delas na 
malha B2C e da industrialização das operações

Desafio da última milha: aumentar a competitividade no e-commerce, prazo 
e custo de frete

 Respeito da promessa cliente, chave da fidelização

Agenda



QUEM SOMOS NÓS...
PRESENÇA GLOBAL – GRUPO ADEO LEROY MERLIN BRASIL

• 41 Lojas distribuídas em onze estados + DF
• 2 Centros de Distribuição
• 3 Transit Points
• 4 CD´s regionais de entrega a domicilio
• Loja Virtual que atende todos os estados do país
• Mais de 10 mil colaboradores
• Considerada uma das melhores empresas do 
Brasil para se trabalhar (GPTW)

“Queremos dar a todos a possibilidade de melhorar o seu lar”



Um pouco sobre minha experiência...

Experiência:
• Gerente da Colaboração Fornecedor LM França - 2001-2009 (8 anos)
Negociação das melhores condições de abastecimento (circuito, prazo, franquia, acondicionamento, ...) para 
garantir disponibilidade produto e rentabilidade da empresa.

• Diretor da Supply Chain Loja LM Itália - 2009-2015 (6 anos)
Construção e animação da cadeia de suprimentos nas Lojas.
Estruturação e motor da transformação física das 47 lojas da transformação multicanal da Leroy Merlin Itália: 
experiência de compra, organização, "Click and Collect“, ...

• Diretor da Supply Chain Omnicanal LM Brasil - 2015- Hoje (4 anos)
Do fornecedor ao cliente, desenvolver e implementar as melhores soluções de distribuição, oferecendo uma 
experiência de compra aos nossos clientes na Leroy Merlin “seamless” em todos os canais.

Joseph HENRY,  mais de 20 anos de experiência no varejo.
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Construção de um sistema integrado do fornecedor até o cliente para 
oferecer uma experiência única ao consumidor



CDsPlataforma

Fornecedor

Disponibilizar o estoque da 
companhia para todos os Canais

Aumento da disponibilidade para 
atendimento dos clientes

O OMS propõe a melhor opção ao cliente de acordo com a 
disponibilidade de estoque da companhia (estoque das lojas, 
encomendas, estoque CD etc.), isto considerando a 
modalidade de entrega escolhida (Retirada, Entrega 
Domicilio)

B

Simulações 
baseadas em 
necessidades

Multi-Modalidad
es para um 
mesmo 
endereço

Automatização e 
ganho de tempo 
na escolha da 
melhor fonte.

Seleção da 
melhor loja 
para attender 
o pedido

Loja
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360º

O “Order Management System” é o principal responsável por garantir a estratégia de mutualização de estoques.

CarrinhoVenda Assistida

Vendas entre Lojas Televendas

Construção de um sistema integrado do fornecedor até o cliente para 
oferecer uma experiência única ao consumidor



Pedidos de todas as 
operações

Processo de 
Separação

Processo de 
Faturamento

Processo de 
entrega

Logística 
Reversa

Processo Existente na Entrega à DomicilioProcesso Existente no Clique e Retire Novo 
Processo

Picking Package

Do pedido até processo final de entrega

Processo de 
Embalamento

Gestão da Carteira Expedição Entrega Devolução

Transformar as lojas em fulfillment Center  



Até Abril/2019 (SAP + Excel) Após Abril/2019 (Visão Online)

Transformar as lojas em fulfillment Center  



AUMENTO DE 70% DE PRODUTIVIDADE NO PROCESSO DE 
SEPARAÇÃO

2017 – Picking  List (Papel) 2017 – Separação por Coletor2019 – Separação Mobile

Transformar as lojas em fulfillment Center  



Transformar as lojas em fulfillment Center  
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Centralização e 
Padronização de 

Informações

Portal 
Transportador

Pagamentos e Contatos 
Centralizados com os 

Transportadores

Torre de 
Controle

Negociações 
Centralizadas 

(Redução de Custos, 
Know How, SLA´s)

Compras

Implementação de 
novos serviços e 

cardápio de frete.
(Same Day, 2h etc.)

Delivery Menu
Aumento da nossa 

Capilaridade e 
Pontos de Expedição

Malha de Distribuição
Estamos profissionalizando 

os parceiros e utilizando 
isto para melhorar a 
experiência cliente

Rastreabilidade

Desafio da última milha: aumentar a competitividade no e-commerce

Whats App 
Business

Parceiros estão 
implementando 

ferramentas
de visibilidade tempo 

real



Desafio da última milha: aumentar a competitividade no e-commerce

Onda de 
Separação 

identificada no 
Mobile

Processo de Separação
Site confere Volume 
x Capacidade Moto
(<=50 cm ou <=15 

kg)

Elegebilidade

Pedido é 
embalado como 
processo padrão

Packing

NF é emitida e 
produto colocado 
na área de coleta

Faturamento

Motoboy recebe 
número do 

pedido a ser 
coletado

Identificação

LMB confere se 
o condutor é de 

fato quem 
deveria coletar

Compliance

Motoboy assina 
romaneio 

atestando a coleta 
e da inicio de 

viagem no APP

Responsabilidade

Através de 
integrações 

sistêmicas parceiro 
busca motoboy 

próximo

Alocação da Moto

Cliente recebe um 
SMS p/ 

acompanhar 
entrega em tempo 

real

Rastreabilidade

A pessoa que 
recebeu o pedido 
assina no mobile 

do entregador

Comprovante de 
Entrega

Por favor 
dirija-se ao 
balcão do 

Drive-Thru da 
Loja Tietê, um 
colaborador 

Leroy Merlin o 
receberá para 

coleta do 
pedido 

4017076



Respeito da promessa cliente, chave da fidelização

1. Gestão da Carteira

3. Torre de Controle

Time de CRM

Transportadores

Resolução de
Ocorrências

2. Industrialização Picking & 
EMBALAMENTO
Mobilidade e UX

Interferência 
Humana

Antecipar 
problemas

Tratar exceção

Visão Global da 
Promessa

CUSTOMER
 LEROY MERLIN

Reativo

Pró-Ativo

Previsibilidade



Obrigado!


