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Proporcionar um ambiente de negócios que suporte relações comerciais entre empresas 
compradoras e seus respectivos fornecedores é a função do e-procurement, solução que promove 
a integração da cadeia logística e permite a otimização do processo e da gestão de compras. As 
diferentes estratégias e desafios para sua implantação, bem como vários cases práticos, foram 
discutidos durante evento promovido pelo IBC (International Business Communications). Algumas 
grandes corporações já estão usando estas soluções no Brasil. “A adoção do e-procurement é uma 
tendência crescente e inevitável”, declarou Fued Salada, diretor financeiro do Agrega.com <>, 
portal de e-procurement que reúne Ambev e Souza Cruz para compras de materiais indiretos. 
Segundo projeção da Bain & Company, 650 das 9 mil maiores empresas nacionais terão adotado 
alguma solução de e-procurement ainda este ano, chegando a 5,6 mil em 2003 e 7,9 mil em 
2005. Veja os exemplos destacados por B2B Magazine. Electrolux Para agilizar seus processos de 
compra e venda, a Electrolux – maior fabricante mundial de eletrodomésticos, que faturou US$ 14 
bilhões em 1999 mundialmente, sendo US$ 824,6 milhões no Brasil – adotou a solução de e-
procurement Smart Buy, que está sendo desenvolvida e implantada desde novembro de 1999 e 
hoje já alcançando boa parte das áreas de compras da empresa. No período entre maio e 
dezembro do ano passado, foram pouco mais de 7 mil pedidos encaminhados via Departamento 
de Compras, e em torno de 2 mil pedidos via Smart Buy, somando cerca de R$ 8 milhões em 
compras/mês. De acordo com a gerente de compras da Electrolux, Sonia de Souza, em 1998 o 
processo de compras tradicional da empresa levava em média 10 dias para ser concluído, envolvia 
cerca de 14 pessoas e contemplava as etapas de solicitações de compra, verificação dos produtos 
(muitas vezes envolvendo viagens dos compradores), levantamento de cerca de três cotações, 
aprovação via ERP (Enterprise Resource Planning) e fechamento do contrato (por telefone ou fax). 
O desenvolvimento do Smart Buy visava maior eficácia no processo. O sistema, integrado com o 
ERP e o correio eletrônico da empresa, atingiu as compras indiretas e foi disponibilizado pela 
Intranet da empresa, ganhando aceitação na medida em que oferecia maior flexibilidade e 
variedade de produtos. Resultados: o tempo médio de aprovação caiu para um dia, e o número de 
pessoas envolvidas, para oito. Segundo Sonia de Souza, entre outros benefícios podem ser 
citados a redução de atividades que não agregam valor, como novas cotações a cada novas 
solicitações, follow up direto com o fornecedor; redução de custos (operacionais e administrativos, 
incluindo 20% de diminuição em custos de comunicação por fax e telefone); maior poder de 
negociação, por contratos maiores com condições pré-determinadas; aumento do controle 
estatístico; e maior satisfação do cliente interno, com disponibilidade de informações prévias e 
acompanhamento de status do pedido. Outras funcionalidades são a criação de regras para 
requisição do produto, um fluxo de aprovação de pedidos (nada fica parado e a prestação de 
contas é feita através do Smart Buy) e relacionamento B2B com fornecedores. Nesta primeira 
fase, o contrato com cada fornecedor tem periodicidade pré-negociada, para que seja possível 
medir o desempenho dos fornecedores no processamento dos pedidos e no fornecimento de 
relatórios para acompanhamento. Durante o período de testes, a primeira versão do serviço 
focalizou compras não produtivas, com fornecedores cadastrados, para proporcionar um retorno 
mais rápido dos ganhos. Na segunda etapa, iniciada em maio de 2000, o fornecedor faz seu 
próprio cadastro. A solução roda em plataforma Lotus Notes Microsoft, e permite que por meio do 
módulo Smart Market o usuário interessado preencha o cadastro com informações básicas para 
fazer pesquisa na Bolsa de Empresas cadastradas. O SmartBuy só não é utilizado ainda em 
serviços – sua principal meta é colocar o foco em produtos que agreguem valor. Citibank Para 
prover o mercado com soluções para comércio eletrônico B2B, o Citibank, com a criação de uma 
nova unidade de negócios – Citibank e-Business Solution – acabou desenvolvendo as soluções 
Citibank Procurement Connection (CPC) de olho nos atrativos do e-procurement. Fruto de uma 
aliança que reune Citigroup e Commerce One, o CPC faz a ligação ponta-a-ponta entre 
compradores e fornecedores em qualquer parte do mundo, buscando maximizar o poder do 
comércio eletrônico com funcionalidades que podem ser utilizadas pela Internet como leilões 
virtuais, serviços de e-procurement, conteúdos de catálogos de fornecedores e serviços 
financeiros. O segundo passo foi a integração do produto com a solução de compras da SAP, o 
Enterprise Buyer Professional (também desenvolvido em parceria com a Commerce One), que 



possui funcionalidades para compras de materiais indiretos e produtivos e permite a integração 
com sistemas de back-office. Mas antes de oferecer a solução ao mercado, o Citibank Brasil 
decidiu utilizá-la para si próprio (a iniciativa é a primeira realizada pelo Citibank no mundo) e 
integrou vários fornecedores locais. Como resultado preliminar, a redução do custo operacional foi 
estimado entre 10% e 20%, e o ciclo de compras caiu de aproximadamente 20 dias para uma 
semana. No processo anterior, as compras eram centralizadas no Departamento de Compras, que 
recebia inúmeras requisições em papel geradoras de atividades manuais e retrabalho. Com o CPC, 
o fluxo de papéis foi eliminado e toda a documentação é eletrônica. “A solução também permite 
maior eficiência logística”, explica Roberto Moron, diretor de e-business do Corporate Bank do 
Citibank Brasil. Além de maior controle do processo de compras, melhorias de controle e 
documentação e acompanhamento de status de cada compra, “a adoção da ferramenta em toda 
empresa permite acabar com as compras ´mavericks´, que não seguem os processos normais da 
empresa de qualificação e cotação”, acrescenta o diretor. O CPC pode ser implantado em qualquer 
departamento da empresa que possa requisitar materiais; no Citibank, está sendo utilizado para 
as categorias de informática, telecomunicações, manutenção, móveis e equipamentos. A solução 
apresenta funcionalidades para quatro tipos de compras: por catálogos, com itens frequentemente 
adquiridos e acordados previamente, permitindo aos próprios usuários fazer as requisições que 
seguirão o fluxo de aprovação interno da empresa; compras não recorrentes, mas com 
identificação de seus fornecedores; compras por cotação estática de preços, com comparação de 
preços, análise de mercado e interação com vários fornecedores; e compras por cotação 
dinâmica, com integração dos fornecedores. O CBC pode ser integrado à maioria dos ERPs 
existentes no mercado, mas uma parceria com a SAP permite a integração com a ferramenta de 
compras EBP com esforços básicos de customização. O modelo de negócios do Citibank é baseado 
no fornecimento de serviços ASP de e-Procurement e venda de soluções de valor agregado, com 
disponibilização de acesso para as empresas que queiram fazer parte do marketplace mantido 
pelo Citibank. Em fevereiro deste ano, o Citibank deu início ao seu processo de leilões, convidando 
quatro fornecedores. Até março, haviam sido realizados seis leilões, com valor entre R$ 7 milhões 
e R$ 10 milhões, obtendo-se uma redução média no preço de quase 5% para produtos 
considerados commodities, que quase não possuem margem de negociação – o que deixou a 
empresa compradora entusiasmada, já que se tratavam de itens produtivos. Posteriormente, 
foram realizados outros leilões com outros clientes. “A redução de preços chegou a atingir 50% 
em casos extremos, mas em média está situada em 20%”, destaca Moron. Solvay Indupa A 
Solvay é uma empresa belga que atua nas áreas química, farmacêutica, de plásticos, de 
transformação e evolução do processo químico. No Brasil, sua unidade Solvay Indupa apresenta 
faturamento da ordem de U$S 600 milhões. Em fins de 1999, a empresa implementou o ERP da 
SAP, até que, a partir da busca de maior agilidade nos processos de compras, resolveu adotar 
também uma solução de e-procurement com base em perspectivas de reduzir custos, construir 
comunidades e promover o crescimento dos negócios. O primeiro passo foi pesquisar o mercado, 
analisando propostas de portais e mercados digitais. A idéia que acabou vingando foi o Buyer 
Center, consistindo na criação de uma massa crítica para atrair fornecedores de grande porte. “O 
Grupo de Suprimentos , formado pela comissão temática da ABIQUIM, associação brasileira das 
indústrias químicas, tinham problemas em comum”, explica Tales de Senço, na época, gerente de 
logística da Solvay Indupa. Iniciado o processo, em agosto de 1999, o maior problema enfrentado 
para que a estratégia de compras proposta vingasse foi a padronização. Foi necessário rever 
todos os contratos – uma parcela entre 45% e 50% dos contratos só chegavam à empresa na 
hora da compra, e de cada 10 contratos propostos, cerca de 75% eram descartados. Com o 
desenvolvimento da solução batizada Purchasing Power, hoje a empresa se beneficia de um maior 
poder de negociação; a garantia do estresse do fornecedor, no processo de leilão reverso; 
engenharia compartilhada, compra conjunta e padronização de componentes, além da compra via 
catálogo, no sistema integrado.  
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