Um Guia para Impulsionar
o Crescimento de Marcas e
Varejistas de Alimentos e
Bebidas na Era da
Digitalização
Estudos de caso da aplicação bem-sucedida do
PLM em 3 Empresas de Alimentos e Bebidas

Nada dura para sempre. Com um tamanho de mercado de R$ 789,2 bilhões, a indústria alimentícia
brasileira, que sempre viu o forte ficar mais forte, experimentou uma série de mudanças nos últimos dois
anos1.
O comércio eletrônico brasileiro cresceu em 56,8% em 2020, o que contribuiu para que a América Latina,
pela primeira vez, fosse a região de maior destaque em relação ao crescimento do comércio eletrônico,
registrando um aumento de 36,7%, de acordo com dados levantados neste ano pela eMarketer.
Novos modelos de negócio estão se consolidando, como no caso da startup paulista Liv Up que dobrou o
faturamento em 2020. Todo o setor alimentício se tornou um dos principais locais para a ascensão de novas
marcas nos últimos dois anos.
Tais mudanças, por um lado, são impulsionadas pelo lado da demanda.
Além dos jovens, como os nascidos pós-1995 e pós-2000, a nova classe média,
as novas mães e os jovens de pequenas cidades têm colocado novas exigências
no consumo de alimentos, como saúde, sabor, conveniência, estética
e até mesmo saúde psicológica e emocional – todos eles são
importantes pontos de entrada para novas marcas.
Estas mudanças, por outro lado, também são impulsionadas pelo
lado da oferta. Desde a P&D, formulação, produção, até a
conformidade, embalagem e transporte, a cadeia industrial envolvida
no setor de alimentos é longa e não madura, porém a capacidade
de produção e tecnologias como cadeia de frio, envasamento a frio,
extração e conservação, entre outras, evoluíram basicamente para
se tornarem recursos comuns para a indústria. Estes são os
principais pré-requisitos para que esta nova geração de marcas
seja capaz de redefinir e reinventar seus produtos.
1https://www.abia.org.br/releases/faturamento-da-industria-de-alimentos-cresce-128-em-2020
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Além disso, a razão mais direta pela qual tantas marcas novas podem
alcançar vendas de dezenas de milhões ou mesmo centenas de
milhões dentro de um ou dois anos após seu estabelecimento é que
elas tiraram proveito de novos canais online e offline, bem como do
novo tráfego, tais como o de livestreaming e vídeos curtos. Este é um
ponto de partida muito bom para estas novas marcas, mas ao mesmo
tempo só pode ser considerado como um motor preliminar de
crescimento.
No meio do jogo, quando todos estão fazendo marketing e conteúdo
no YouTube, Tik Tok e Instagram, e a capacidade de operação de
tráfego se tornou gradualmente a capacidade básica das novas marcas,
qual será o novo impulso na próxima fase? Se as vantagens obtidas no
início forem eliminadas em apenas alguns meses ou mesmo semanas,
qual é o próximo passo para as marcas construírem seus diferenciais
competitivos?
Este é o próximo desafio enfrentado não apenas pela indústria
alimentícia, mas por quase todas as marcas de consumo.
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I. Da digitalização de marketing à digitalização de P&D, em que
áreas as marcas competirão na próxima fase?
1. Quando o lucro do tráfego for drenado, qual será a resposta para a próxima fase de digitalização?
Quando os lucros da construção de front-end da empresa forem dissipados, na próxima fase, as soluções devem ser naturalmente
encontradas no back-end do produto, na cadeia de fornecimento e até mesmo nas dimensões organizacionais.
Por um lado, cada canal de tráfego front-end está fornecendo informações cada vez mais precisas aos consumidores, de acordo com suas
preferências. Em tal ambiente, quanto mais nicho e produtos direcionados, maior a probabilidade de serem apoiados, mas ao mesmo
tempo, é extremamente difícil para as marcas escapar do casulo de informações e quebrar o círculo.
Por outro lado, a abordagem anterior de confiar em um produto principal não é mais apropriada para a velocidade da mudança no novo
campo de batalha do mercado, porque neste modo, os produtos podem ser facilmente imitados e há infinitos canais de distribuição que não
podem ser totalmente cobertos. Isto significa que no passado, onde você podia ganhar 5 bilhões de reais com uma SKU, agora você precisa
de 10 a 30.
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Portanto, na próxima fase de digitalização, as empresas confiam em modelos organizacionais baseados em produtos, cadeias de
fornecimento, canais, marcas e vendas. As empresas que podem criar um sistema com um efeito de "volante" contínuo e iteração de
plataforma e que podem usar uma cadeia de fornecimento flexível para produzir e operar um grande número de SKUs na linha de frente
ganharão na competição.
Simplificando, a inovação contínua e a capacidade de iteração de produtos, juntamente com fortes capacidades organizacionais, serão as
principais barreiras na próxima fase.
Então, como podem ser construídas essas capacidades? O PLM é uma estratégia comercial projetada para isso.
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2. Inspiração PLM: Conduzindo produtos ao mercado do conceito ao consumidor
PLM ainda pode ser um conceito relativamente novo para muitas marcas de alimentos, bebidas e outras marcas de
consumo. Seu nome completo é Gestão do Ciclo de Vida do Produto, do inglês Product Lifecycle Management, que
teve origem nas indústrias automotiva e aeroespacial.
Ao contrário do ERP, que aloca recursos de estoque, finanças e outras dimensões, o PLM se estende desde o
planejamento de produtos, P&D e design, até a produção e gestão da cadeia de fornecimento com mais foco
em processos iterativos, colaborativos e criativos.
Hoje, a indústria de bens de consumo está mudando rapidamente, e o design e a fabricação dos produtos
estão se tornando cada vez mais complexos. Na indústria de alimentos e bebidas, por exemplo, desde P&D,
formulação, fornecimento e fabricação, até conformidade, rotulagem, embalagem e distribuição, os
produtores, marcas e varejistas de alimentos usam várias ferramentas digitais para lidar com todos os
aspectos do ciclo de vida do produto.
Estes sistemas fragmentados e não compatíveis muitas vezes levam a problemas de exatidão, atualidade
e colaboração dos dados. Especialmente à medida que as marcas crescem, como construir uma forte cadeia
de fornecimento e capacidades de P&D rápidas e precisas para a próxima fase de digitalização impulsionada
pela eficiência organizacional? Hoje, este não é um desafio pequeno para a maioria das novas marcas
construídas com base no tráfego e no marketing.
O PLM oferece uma nova abordagem para a transformação digital. Comparada à digitalização de marketing
ou inteligência de produção, como frequentemente discutido no passado, a digitalização de P&D, que coloca
os produtos no centro do ecossistema digital, é talvez a direção mais importante na qual as marcas de
consumo devem se concentrar nesta fase.
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II. Quando a indústria de alimentos e bebidas encontra o
Centric PLM
1. Wicked Foods: Como ter um crescimento rápido e preciso?
A Wicked Foods é uma produtora de alimentos à base de plantas em supermercados. O lançamento no
mercado aconteceu em 2017 na rede Tesco UK e em 2021 a marca está expandindo para os Estados
Unidos. Fundada pelos irmãos e chefs Derek e Chad Sarno, a missão da Wicked Foods é levar alimentos
inovadores, de qualidade restauradora e à base de plantas para os consumidores.
Desafios:
Houve vários desafios que fizeram com que a Wicked Foods recorresse ao PLM. A empresa precisava de uma infraestrutura
para suportar a complexidade dos negócios globais com varejistas tecnologicamente e logisticamente avançados.
Para lançar produtos em diferentes países simultaneamente com requisitos exclusivos de ingredientes e rotulagem que
tivessem diferentes cronogramas de distribuição, modelos de distribuição, cadeia de fornecimento e padrões de
conformidade, com velocidade, conectando equipes de diferentes departamentos.
Resultados:
A complexidade, o alto volume e a velocidade necessária para os projetos de desenvolvimento de produtos da Wicked Foods
exige uma solução de classe mundial como o Centric PLM. O benefício esperado da implementação do Centric PLM
Alimentos e Bebidas são processos ágeis, com informações prontamente disponíveis em todo o mundo, aumentando a
eficiência e capacidade de resposta, tanto interna quanto externamente.
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2. Modern Gourmet Foods: Como os produtos licenciados e de marca própria podem
ser equilibrados?
A Modern Gourmet Foods, sediada na Califórnia, cria presentes de alimentos e bebidas de alta
qualidade sob sua marca própria, bem como para clientes de alto padrão, como a Starbucks e a
Hershey's, montando produtos inovadores e sazonais ancorados em feriados importantes.
Desafios:
A empresa opera em um espaço muito competitivo e precisa fazer malabarismos com o desenvolvimento
de produtos licenciados e de marca própria dentro de janelas de entrega extremamente apertadas. Após anos
de crescimento, seu negócio está enfrentando múltiplos desafios. Por exemplo, eles têm que obter uma grande
variedade de produtos e ingredientes de qualidade de alimentos e bebidas de uma cadeia de fornecimento
complexa a preços competitivos, e lidar com a montagem, embalagem e rotulagem de produtos
de presente completos para o varejo sazonal.
Resultados:
Desde a implantação do Centric PLM em 2015, a Modern Gourmet Foods tem utilizado o PLM para conectar
equipes que trabalham no planejamento de linha, desenvolvimento de produtos, cálculo de custos,
fornecimento, embalagem e montagem de presentes, permitindo a centralização de dados, visualização
completa e compartilhamento de dados entre todas as equipes. Com sofisticadas ferramentas de planejamento
de linha e de custo para melhorar as margens, a Modern Gourmet Foods é capaz de coordenar o fornecimento
de produtos através de uma complexa cadeia de fornecimento global, equilibrando as necessidades do projeto
para produtos licenciados e de marca própria. A empresa tem realizado economias significativas no
gerenciamento de projetos por ano civil.
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3. Big Lots: Como usar uma única tecnologia para desenvolver múltiplas categorias?
Big Lots vende consumíveis, acessórios/eletrônicos, móveis, produtos domésticos, bem como uma variedade de
alimentos embalados incluindo lanches, bebidas e alimentos básicos.
Desafios:
Com 14.000 SKUs para lidar, a Big Lots estava procurando uma plataforma de software para melhorar a visibilidade, clareza,
consistência e alinhamento de processos e dados, a fim de abordar ineficiências significativas no fornecimento global, substituindo
sistemas manuais (baseados em Excel) por um PLM abrangente. Isso melhoraria a colaboração entre compradores, merchandising,
agentes e equipes de fornecedores, aproveitando uma única plataforma para conduzir tarefas e atividades, expandindo os fluxos de
trabalho no PLM para cobrir alimentos, bem como itens não alimentares.
Resultados:
Big Lots começou a usar o Centric PLM para a gestão do planejamento de sortimento, fornecimento e planejamento de mercadorias de
linhas não alimentícias e, desde então, expandiu a solução para incluir itens alimentícios. Graças à flexibilidade e configuração do Centric
PLM, a Big Lots agora o usa para gerenciar 206 classes de produtos em 31 departamentos em todas as divisões. No lado da marca própria,
a Big Lots usa o Centric PLM para gerenciar com eficiência o planejamento de mercadorias e o processo de design criativo e conceitual.
Com a colaboração ativa do fornecedor desde o início, as equipes usam Centric PLM para enviar solicitações para fornecedores em massa,
receber propostas de produtos de fornecedores, comparar cotações e converter respostas bem-sucedidas em produtos para
desenvolvimento e varejo, dando início aos próximos estágios do ciclo de vida do produto, como qualidade, embalagem, arte e texto.
Isso agiliza o processo de cotação, promoção e adoção de produtos para lançamento no mercado. Depois que um produto é confirmado,
informações cruciais, como listas de ingredientes finalizadas e informações de conformidade, tornam-se disponíveis para embalagens e
equipes jurídicas. As alterações são atualizadas em tempo real, dando às equipes internas e externas uma ‘fonte única da verdade’ precisa
e confiável que reduz os erros e aprimora a colaboração.
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III. Os três valores do Centric PLM
para marcas de consumo
Primeiro, uma resposta precisa à demanda do mercado. Em
essência, é uma capacidade de perceber o mundo, também conhecida
como insight. No passado, alguns empresários dependiam da intuição e
outros da sorte. Estes elementos são essenciais, mas não são inerentes
ao negócio. Como transformá-lo em um ciclo estável é o significado
mais importante da percepção baseada em dados, e é também uma
capacidade fundamental e imperativa para novas marcas.
O Centric PLM acompanha as mudanças do mercado por meio de uma
única fonte de verdade em tempo real, permitindo aos formuladores de
políticas identificar e iterar rapidamente sobre produtos básicos
populares e desenvolver estratégias diferenciadas de produtos e preços
baseados em diferentes regiões, estações e feriados.
Nesta base, produtos com baixo desempenho também podem ser
identificados com base em metas financeiras para otimizar portfólios de
produtos, melhorar as margens dos produtos, equilibrar orçamentos e
maximizar a receita.
Isto também é de grande importância para as empresas de bens de
consumo, que estão cada vez mais baseadas na Internet, para
administrar um modelo de negócios saudável após o aumento da
escala.
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Segundo, menor time to market. De acordo com o estudo “The Latam
Consumer – Post Covid-19” da Mintel, agência internacional
especializada em pesquisas de mercado, de abril a julho de 2020, foram
lançados mais de 1.735 novos produtos ou variedades de linha no
Brasil. Nesta era de ritmo acelerado, reduzir o time to market é
imprescindível. Este é um dos valores mais importantes do Centric PLM
para as empresas de bens de consumo.
Por um lado, com fluxos de trabalho, painéis de controle e alertas de
gerenciamento de tarefas integrados, conecta perfeitamente as equipes
de P&D, produto, marketing e embalagem com fabricantes,
fornecedores, laboratórios de teste e outras equipes para colaborar em
tempo real durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto,
eliminando ineficiências operacionais e permitindo um time to market
rápido, controlado e ágil.
Por outro lado, o Centric PLM também pode usar bases de
conhecimento, modelos e integração com bancos de dados externos
para criar automaticamente perfis de produtos, avaliação de risco e
formulação de alimentos nutricionalmente balanceados e até mesmo
propor planos de produtos e preços de varejo mais competitivos com
base em informações relacionadas aos concorrentes.
Isto certamente pode economizar muito tempo para o desenvolvimento
e lançamento de novos produtos.
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Terceiro, garantia de conformidade e rastreabilidade. Nos últimos
anos, as principais plataformas de mídia social têm visto muitas pessoas
preocupadas com ingredientes, indicando que cada vez mais
consumidores estão se tornando preocupados com a segurança
alimentar.
Ao mesmo tempo, descobrimos também que a maioria das empresas
identificadas como tendo tais problemas no passado não foram
intencionais, mas simplesmente porque no processo de expansão, os
aspectos incontroláveis em todo o ciclo de vida também crescem, e o
risco sistêmico se torna maior.
Por esta razão, no controle de qualidade e no recurso regulador do
Centric PLM, o laboratório está diretamente integrado ao fluxo de
trabalho do PLM, e o acesso aos limites, controle de mudança,
rastreamento de ingredientes, reconciliação de rótulos e muito mais são
aprovados por meio de avisos automáticos de software e aplicação para
evitar danos à reputação da marca devido a problemas de
conformidade.
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IV. Ganhe a próxima fase de
digitalização com o poder do
produto
É evidente que o valor do Centric PLM na promoção do
desenvolvimento de novos produtos, na redução do time to market,
na otimização dos portfólios de produtos, na gestão da
complexidade da produção e no alcance dos consumidores finais é
relevante não apenas na indústria alimentícia, mas também na
indústria de cosméticos, vestuário, móveis e até mesmo na
indústria de bens de consumo como um todo.
A transformação digital de toda a indústria de bens de consumo
começa a partir do fim do marketing, onde as empresas trabalham
duro para implantar negócios online. No entanto, a remodelação
pós-pandêmica exigirá uma P&D digitalizada do produto e novas
estruturas comerciais, desde a P&D até o marketing.
Hoje, a abordagem digital do Centric PLM
centrada na pesquisa e desenvolvimento
de produtos pode ser a chave para a
concorrência da marca na próxima fase da
digitalização.
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SOBRE A CENTRIC
De sua sede no Vale do Silício, a Centric Software, líder em PLM,
fornece uma Plataforma de Transformação Digital para as
mais prestigiadas marcas da indústria de bens de consumo,
incluindo moda,
varejo,
luxo,
outdoor,
mobiliário
doméstico, beleza e cosméticos, e alimentos e bebidas. Já
serviu mais de 2.000 marcas em todo o mundo, incluindo muitas
das principais marcas, varejistas e fabricantes do mundo.
Seus
clientes
globais
incluem
Louis
Vuitton,
Givenchy,
Fast Retailing, Under Armour, Calvin Klein, Kate Spade, Gap,
Tesco, Big Lots, Auchan e muitos outros. Entre seus clientes
no Brasil estão C&A, Grupo Lunelli, Riachuelo, Grupo Malwee e
muitos outros.
A
plataforma
principal
do
Centric
PLM,
Centric
8,
oferece planejamento
de
merchandise
de
classe
empresarial, desenvolvimento de produto, sourcing, funcionalidade de
gerenciamento de qualidade e coleta sob medida para indústrias de
consumo de rápida movimentação. O Centric SMB é para
marcas emergentes e pequenas e médias empresas, permitindo
que elas se beneficiem das mesmas tecnologias inovadoras PLM e
das melhores práticas da indústria que os grandes conglomerados.
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Quer saber mais sobre o PLM
para Alimentos e Bebidas?
CLIQUE AQUI

Ver é crer
Solicite uma demonstração personalizada com nossos
especialistas locais e descubra por que o Centric PLM é
uma das plataformas de software PLM mais fáceis de usar
e mais eficientes do mercado.
QUERO MINHA DEMO

www.centricsoftware.com/pt-pt/
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