










Certificação e
puxam o

No Brasil, dois novos padrões tecnológicos moti-
vam a atualização dos sistemas de e-procurement: a
certificação digital, para validar juridicamente a troca
online de contratos, e a nota fiscal eletrônica, para
controle fiscal e logístico. "As empresas já fecham seus
pedidos eletronicamente, é natural que queiram con-
firmá-los de maneira digital", diz Luiz Alberto Gala-
fassi, diretor regional da Paradigma, especializada em
e-procurement. Segundo ele, a autenticação de forne-
cedores por meio de certificado digital é relativamen-
te simples, pois requer ajustes apenas no aplicativo.
Na outra ponta, o fornecedor deve adquirir junto a
uma autoridade de registro (AR) de certificação digital
um kit, com smart card ou token e um dispositivo de
leitura. Já a integração da NF-e ao sistema de compras

tende a levar mais tempo, pois as iniciativas estão
em piloto junto ao projeto conduzido pela

Receita Federal e por seis secretarias
estaduais da Fazenda.

O Grupo Pão de Açúcar, maior varejista na-
cional, com faturamento bruto de 16,5 bilhões
de reais em 2006 e 723 pontos de venda em 15
estados, participa do projeto da NF-e. A empresa
iniciou em maio a emissão de notas eletrônicas, já in-
tegradas ao sistema de compras diretas, pelo qual
ocorre a negociação com a indústria. "NF-e é uma ten-
dência irreversível, pois gera benefícios operacionais
em toda a cadeia de abastecimento e aumenta a pro-
dutividade da negociação" afirma Ney Santos, diretor
de tecnologia do Pão de Açúcar.

O aplicativo de compras diretas, desenvolvido in-
ternamente, funciona como um BI (Business Intelli-
gence), que permite simulações sobre uma série de
variáveis antes de fechar o pedido. Para itens indiretos,
o Pão de Açúcar trabalha com dois portais de e-procu-
rement. O Mercado Eletrônico passou a ser utilizado
em 2005 para a negociação de suprimentos e de ma-
terial de escritório, e o WWRE (World Wide Retail
Exchange) foi o ambiente escolhido desde 2003 para a
aquisição de hardware e equipamentos de ponto-de-
venda. "Cabe à TI a definição dos padrões e as especi-
ficações, mas a negociação é conduzida sempre pela
área de compras", afirma Santos.-





pé de qualificação de fornecedores, que então
começa a negociar. Os gestores das áreas usuáriasÊ*
têm autonomia para adquirir de forma direta ape-
nas itens de pequeno valor. Mas logo essa fatia;
que representa 2% do total das compras, migrará
para o e-procurement, segundo Élcio Comparone,
gerente de compras da CPFL. De acordo com ele, o
retorno do investimento foi alcançado no primei-
ro ano de uso do portal. Dentro de dois meses, o
sistema aceitará certificação digital. O projeto, rea-
lizado com a Certisign, visa a estimular os princi-
pais fornecedores a utilizar assinatura digital, pa-
ra ganho de tempo, segurança e controle do pro-
cesso. "Hoje, e-procurement não está mais restri-
to a material de escritório. Trata-se de uma ferra-
.mehta robusta e completa de gerenciamento das
atividades de compra", diz Comparone.

:
:da para a solução de e-procurement, que entrou

"em operação em maio de 2006, é obter redução
anual de 5% nos custos totais do processo de
compras e inserir a totalidade de fornecedores da
Tupy no sistema. O objetivo de economia está
prestes a ser atingido: foi de 3% em 2006. O por-
tal atende hoje 95% dos fornecedores de matéria-
prima e 70% do segmento de MRO. "Quando
atingirmos 100% de adesão ao portal, os dez fun-
cionários de compras poderão se dedicar a ativida-
des mais estratégicas", diz Messaine.

O portal complementa o módulo de recebi-
mento e contas a pagar do ERP Logix, da
Logocenter (grupo Totvs), empresa à qual a
Lecom é coligada. "A escolha pelo mesmo
fornecedor facilitou a integração e a utilização
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Redução de custos é uma das metas do plano de
reestruturação iniciado em 2003 pela companhia
têxtil Teka, fabricante de roupas de cama, mesa e
banho. Uma solução de e-procurement ajudou a
empresa a atingir esse objetivo. Por meio do por-
tal, implantado em maio de 2006 pela empresa
Paradigma, a Teka obteve economia de 2 milhões
de reais na comparação com a forma anterior do
processo de compras para materiais de escritório,
embalagens e hardware.

"O retorno do investimento se deu nos pri-
meiros dois meses", diz Felipe Cavalcanti, dire-
tor financeiro de TI e de suprimentos da Teka.
Atualmente, 35% da cesta de compras da empre-

sa é adquirida pelo portal. A intenção é que
até setembro próximo 80% das compras
sejam automatizadas, incluindo algodão,
que é a principal matéria-prima da empre-

sa, e alguns insumos químicos. "Além de
redução de custos, o e-procurement permite

o rastreamento das operações e uma maior trans-
parência para processos de auditoria" afirma
Cavalcanti. Antes do uso do portal, os comprado-
res precisavam consultar seus cadernos e uma
porção de e-mails para localizar informações
sobre uma determinada negociação destinada à
matriz, em Blumenau (Santa Catarina) ou às
outras três fábricas, localizadas nas cidades de
Indaial (SC), Artur Nogueira (SP) e Itapira (SP).
Hoje, o sistema armazena os registros das opera-
ções conforme diversos parâmetros, que ficam
disponíveis para a geração de relatórios de acordo
com a necessidade. "No e-procurement, o proce-
dimento é o mesmo para todos os compradores e
fornecedores, o que elimina o risco de favoritis-
mo", diz Cavalcanti. No caso da compra de algo-
dão, o plano é utilizar o recurso de leilão no
lugar das cotações, devido à grande quantidade
de fornecedores. "Leilão é ideal para negociar
commodities", afirma Cavalcanti. <€
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