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cada um faz o seu!
Ao contrário do que se pensou na época da bolha da internet, os portais setoriais de
e-procurement não são a melhor saída, pelo menos é o que o mercado acredita no momento
e pode ser constatado com os investimentos realizados pelas empresas de forma isolada

A
atividade de e-procurement
no Brasil trilha o caminho da
consolidação em passos
largos, seja pelos esforços
do Governo ou mesmo
pelos investimentos

realizados pelas corporações nos últimos
três anos. Segundo as contas de
fornecedores do mercado, o segmento
movimentou cifras próximas a R$ 130
bilhões em compras ao longo de 2005,
valores que devem crescer de forma
exponencial agora. Com uma diferença, o
momento é de montar o seu próprio projeto
e não mais ficar atrelado a portais setoriais,
classistas ou de terceiros.

"Existe um problema estrutural nos
portais setoriais que não foi resolvido ao
longo dos anos, ao juntar empresas de
diferentes tamanhos e necessidades em um
mesmo portal. Como um conglomerado
pode promover compras junto com uma
empresa de menor porte no mesmo
ambiente?", pergunta-se Alexandre Truffi, de
soluções empresariais da Stefanini IT
Solutions. Corroborando com a nova
fotografia do mercado, a Stefanini
desenvolveu uma série de projetos locais
em empresas como a Procter & Gamble,
CPFL, Firestone, Cemig e outras.

Essa definição de que é melhor montar
o seu próprio projeto ganhou espaço com o
estouro da bolha da Internet, que deixou
muitas corporações órfãs com a morte dos
provedores e como conseqüência dos
portais setoriais. E ganhou mais corpo nos
últimos dois anos, sendo praticamente
hegemônico nas iniciativas promovidas em
2006. Para se ter uma idéia do que
estamos falando, dos três portais setoriais
do setor de construção restou apenas um
para contar história.

No entanto, alguns sobreviventes da
primeira fase do e-procurement ainda estão
no mercado. "Temos os dois casos em
operação, verticais e clientes isolados. E
ainda existem alguns intermediários. Na
demanda atual vemos as duas formas de
projetos, com predomínio das iniciativas
próprias", aponta Robert Willems, diretor
líder de supply chain da Bearing Point.
Localmente, em comparação com o
mercado global, o executivo vê diferenças
no componente da colaboração, mais
presente fora que em nosso país, assim
como os altos volumes já negociados nos
projetos estrangeiros.

Avanços e idéias
De positivo, no Brasil, a idéia de que o

foco dos investimentos não reside apenas
na diminuição de custos, com evolução na
melhoria de processos logísticos e de
estoque. Não são poucos os projetos que
apresentam ganhos expressivos em fatores
não contabilízáveis como o envio e
recebimento de informações. As
corporações buscam assim ampliar o
conceito de central de compras e de
integração produtiva com a cadeia de
suprimentos, realizando de fato a integração
com os seus fornecedores em todos os
níveis de negócio. Os trâmites ligados ao
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"Algo como
60% dos custos
de um produto

pode ser
imputado em
insumos, ou

seja, é
primordial para
as corporações

estruturar
melhor as
compras"
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processo de aquisição chegam a cair de
sete dias para apenas 24 horas. Assim, o
gestor ganha tempo, recursos e ferramentas
para pensar mais no estratégico ao não se
fixar tanto no operacional.

Outro motor importante é a Sarbanes-
Oxley, que exige mais transparência nos
processos internos das companhias. Pode
parecer um efeito colateral e é, o uso de
sistemas de e-procurement para.suprir a
SOX, mas a modalidade acaba se tornando
um diferencial para quem tem ações em
bolsa e precisa passar por rígidos controles
em seus negócios. "Algo como 60% dos
custos de um produto pode ser imputado
em insumos, ou seja, é primordial para as
corporações estruturar melhor as compras",
aponta Luiz Gastão, vice-presidente de
marketing e comercial do Mercado
Eletrônico, empresa que possui foco
na modalidade de montagem de projetos de
e-procurement.

As empresas aplicam diferentes
modelos em seus projetos ou mesmo com
perfil mais híbrido ao utilizar modalidades
distintas como leilão reverso junto com
cotações e outros formatos personalizados.
As próprias regras de entrada de um projeto
no ar são muito particulares, o que acaba
exigindo com que as ferramentas é que se
adaptem à filosofia da empresa. "Por outro
lado, o tempo de maturação dos projetos e
mesmo a análise dos objetivos evoluiu
muito, tanto na ponta do cliente como junto
aos fornecedores", garante Truffi.

Em média, o período de
implementação também está muito mais
dinâmico, mesmo diante de toda a carga
de personalização exigida, ou seja, algo
como três ou seis meses é normal. As
cobranças, no entanto, se tornaram mais
pesadas e maduras, até por conta do olhar
estratégico da companhia no projeto. Algo
bem diferente da época do boom da
Internet quando muitos projetos eram feitos
no "calor do momento". Assim, o retorno
investimento também é mais sólido e bem
planejado - em alguns casos excepcionais
chegando em apenas 30 dias e em outros
com um tempo considerado rápido, alguns
meses, se comparado com outras
modalidades de TI.

Mais que uma compra
O investimento em e-procurement

atualmente virou um instrumento de análise
de compras, com uma profunda análise de
processos que, normalmente, acarretam em
mudanças que se refletem positivamente na
ponta dos negócios. O fornecedor de
ferramentas e serviços, aliás, agregou
iniciativas típicas de uma consultoria para

INTEGRAÇÃO LATINA

A ntes, um cenário no qual uma
compra podia demorar cinco dias
para ser concretizada, agora, em

horas tudo é feito de forma dinâmica.
Essa é a realidade da gigante mundial
de produtos de consumo Procter &
Gamble, no Brasil e na América Latina, ao
usar a solução de e-procurement da
Stefanini. A partir da automatização das
rotinas em um site B2B, o departamento
de compras conecta seus fornecedores
de forma online.

Em apenas um ano de sua
implementação, realizada em 2001, a

QUEM INVESTE?

Um setor que promete uma
expansão acelerada é a de
usinas de álcool graças a crise

mundial de energia que os faz melhorar
ainda mais os seus processos, entre
eles os de aquisição, para tornar
competitiva a substituição do petróleo
por álcool. Assim como o setor químico
também demonstra uma vocação para
fortes investimentos.

'Também noto muita movimentação
entre as operadoras de telecom,
enquanto a indústria de processos, que
tem fornecedores bem específicos, não vê
benefícios na redução de custos e acaba
por não investir", garante Willems, da
Bearing Point. Ele e outros fornecedores
não têm uma noção exata de como o
setor financeiro está trabalhando o tema,
se está faz tudo internamente.

economia gerada chegou a US$ 360 mil a
partir de apenas uma unidade fabril, a
localizada em Louveira, estado de São
Paulo, além de outros US$ 221 mil ao
promover quatro leilões reversos para a
compra de material de escritório e
contratação de serviços. Sem contar os
benefícios no gerenciamento de
documentos. Atualmente a solução está
homologada mundialmente pela Procter &
Gamble e em operação no Brasil, Chile,
Argentina e Venezuela. "Estamos
implementando no México agora", revela
Truffi, da Stefanini.

responder e indicar os caminhos dos
projetos para a corporação. Integrar
também é a palavra, ao fazer o projeto
chegar até áreas como o almoxarifado e a
logística com informações e inputs.

A idéia de compartilhamento de
resultados, presente em muitos portais
associativos da época pré-bolha, ficou na
teoria, pelo menos no Brasil. Existe sim uma
maior flexibilidade seja na aquisição,
colocação (tanto na casa do cliente como
em um datacenter externo) e gerenciamen-
to, mas não se chegou ao ponto de ter
contrapartidas em resultados de negócios.

Pesquisas apontam que as
corporações brasileiras analisam e
pretendem investir em e-procurement. Truffi,
da Stefanini, fala até mesmo em um
aumento de 100% na adoção de
ferramentas este ano. "É exponencial e o
foco é no aumento de opções de
fornecedores de suprimentos, mais até do
que apenas visando o custo", garante. Com
sete anos de experiência, a partir da
montagem de ferramenta própria, a
Stefanini já conseguiu exportar a solução
para países da América Latina por meio de
um cliente global como a Procter & Gamble,
que utiliza a solução há cinco anos (veja
mais no Box: Integração latina).

"O mercado ainda não está totalmente
consolidado. Os projetos ainda não partem
na sua maioria do principal executivo da
companhia e muitas empresas não vêem
compras como algo tático. Mas existe uma
evolução clara", admite Gastão, do
Mercado Eletrônico. Ele revela que cresce
de 30 a 35% nos últimos três anos, e que
essa razão não será diferente este ano.
Afinal, a evolução do e-procurement aponta
para uma grande fornada de novos projetos
e para a solidez dos projetos em curso, seja
em volume de informações como em
crescimento dos negócios.

Text Box
Fonte: TI Inside, ano 2, n.17, p.31-32, set. 2006.




