




específicas acrescentam aos contratos de
TI um elevado número de cláusulas e isso
pode ser visto por dois ângulos diferen-
tes: se permitem uma transparência que
faz muito bem à relação comercial, tam-
bém geram cláusulas e mais cláusulas que
precisam ser corretamente elaboradas e
atualizadas de tempos em tempos.

Para fazer um bom contrato, a TI preci-
sa definir os indicadores de desempenho
desejados e estabelecer o grau das exi-
gências e as conseqüências se elas não
forem atendidas. De olho no gerencia-

mento desse emaranhado de dados, con-
sultorias e fornecedores especializados
criaram ferramentas para a gestão do
ciclo de vida dos contratos. Elas integram
o chamado CLM (Contract Lifecycle
Management). Apesar de o CLM ser uma
das práticas mais indicadas para a gestão
de contratos, por ser específico e focado,
muitas empresas utilizam outras ferra-
mentas, como, por exemplo, aplicativos
de  CRM, Business Intelligence
e a Gestão Eletrônica de Documentos
(GED). Entre 2006 e 2007, o Gartner



estima que mais de 20 bilhões de dólares
tenham sido gastos mundialmente pelas
empresas com software e serviços para
administrar os contratos corporativos.

"A gestão automatizada permite criar
uma edição dos contratos, fazer negocia-
ções eletrônicas seguras, arquivar e con-
sultar documentos de forma centraliza-
da e com menos risco, além de gerar
relatórios de performance e alertas para
cumprir os termos e as condições acer-
tados", afirma Cassio Dreyfuss, vice-
presidente de pesquisas do Gartner.
Outra função importante do gerencia-
mento de contratos está na integração
desses documentos aos sistemas impor-
tantes da empresa, como o ERP.

Mas o outsourcing tem seus problemas e
eles não são poucos nem pequenos. Muitas
empresas, por uma questão de otimização
da atividade core, deixaram de controlar
internamente certas funções ligadas à parte
administrativa do negócio. O resultado
pode ser um descontrole perigoso da gestão
de contratos e para resolver esse tipo de
lacuna o CLM pode dar uma boa ajuda.

Segundo a consultoria Accenture,  pro-
jetos  além de tornar mais
te o gerenciamento dos contratos, podem
contribuir para melhorar o relacionamento
entre fornecedores e clientes, definir de
forma correta os variados tipos de contra-
tos, cláusulas, multas, condições de paga-
mento e recebimento e contribuir para a

A onda crescente dos processos de
terceirização exige dos  e de sua
equipe uma gestão cada vez mais atenta
dos contratos, para que a empresa tenha
a exata noção de como os fornecedores
caminham, como calculam seus gastos,
constróem o  das atividades e
prestam contas dos serviços. Isso é
necessário para que as economias decor-
rentes da terceirização não se percam
por mal gerenciamento da relação com
os fornecedores. Segundo pesquisa da
Forrester Research, empresas que têm
contratos de longo prazo com fornece-
dores de outsourcing podem economizar
entre 12% e 17% por ano, em média, o
que eqüivale, no caso das companhias
americanas, a aproximadamente 10 bi-
lhões de dólares ao mês.

redução de custos com assêssoria jurídica e
com a geração de relatórios operacionais.

O que leva as empresas a ter uma má
gestão de contratos, segundo Cassio
Dreyfuss, é a falta de alinhamento da TI
com os fornecedores estratégicos, aqueles
que realmente geram impacto para o
negócio. "As empresas que se aproximam
mais ativamente dos vendedores não
sofrem tanto. Mas é imprescindível que
esse relacionamento esteja alinhado com
o modelo de governança estabelecido pela
empresa", diz Dreyfuss. Não é raro gesto-
res de TI descobrirem que seu departa-
mento não tem idéia de quantos e quais
contratos possui. "O documento vai para
o fundo de uma gaveta e o gestor só se dá
conta de que falta alguma cláusula ou um
serviço específico quando precisa dele.



Por isso é comum entre as grandes com-
panhias, para evitar transtornos, a opção
por padronizar seus fornecedores em
todo o mundo, o que nem sempre é o
mais indicado", diz Dreyfuss

Em muitas empresas, a gestão de contra-
tos surgiu para cobrir uma lacuna deixada
pelos sistemas de gestão empresarial.
Segundo Sérgio Lozinsky, da consultoria
Booz  Hamilton, os ERPs foram con-
cebidos sem se atentar a essa necessidade.
"Embora a maioria dos sistemas de ERP
trate contratos de fornecimento, as métri-
cas e as informações gerenciais não estão
alinhadas com as necessidades dos gesto-
res desses contratos", diz Lozinsky.

Marcelo Lombardo, diretor de tecnologia
da New Age Software, empresa especiali-
zada no desenvolvimento de programas de

gestão empresarial e CLM, afirma que a
falha dos ERPs está no fato de esses siste-
mas não terem funções específicas para a
gestão dos contratos. Segundo ele, o CLM
permite medir a performance do banco de
cláusulas e o índice de risco dos contratos,
além dos aditivos, comuns a esses docu-
mentos e fonte de problemas. "Chega uma
hora em que tantos aditivos foram feitos
que a empresa não consegue comparar o
acordo que restou com o inicial. Neste
momento, a empresa corre o risco de ter de
pagar o que o fornecedor pedir, porque
perdeu o  diz Lombardo.

"Mesmo os mais importantes ERPs
ainda não atendem perfeitamente todas as
necessidades, mas já houve uma sensível
melhora", afirma José Carlos Roman, líder
da prática de procurement da Accenture.



A gestão de contratos de terceiros é
uma área ainda em processo de amadure-
cimento no Brasil. Já existem algumas
experiências  mas muito
ainda por fazer, afirmam os especialistas.
Originalmente os cuidados com os con-
tratos eram uma responsabilidade do
departamento de compras das empresas.
Mas isso mudou. Nas grandes corpora-
ções, quem faz hoje esse gerenciamento
são as áreas que contratam os terceiros.

Segundo a consultoria  a partir do
ano que vem a gestão de CLM deverá
passar do estágio emergente para o pri-
meiro nível de adoção no Brasil. Isso
representa urna grande mudança, já que
boa parte das iniciativas dos  ainda
passa longe da contratação de serviços
ou de soluções específicas para a gestão
de contratos. Cassio Dreyfuss, do Gar-
tner, enxerga esse mercado como muito
promissor. "Trata-se de uma prática que
deve se tornar essencial nos próximos
anos", diz Dreyfuss.

Segundo Sérgio Lozinsky, fornecedo-
res de soluções baseadas em CLM têm
desenvolvido  de sourcing
que ajudam a estabelecer melhores
ticas para a contratação e monitoramen-
to dos terceiros. Isso ajuda as empresas
a medir a performance de sua gestão.

Marcelo Lombardo, da New Age, desta-
ca que a tendência atual é de conheci-
mento. "Em vários momentos, as empre-
sas deixam de cumprir ou exigir o cum-
primento de cláusulas negociadas.
Muitas tentam resolver esse problema
implementando gestão de documentos
(GED), mas essa prática é um equívoco,
porque só resolve uma parte do proces-
so", afirma Lombardo. Ele acredita que
multas e outras penalidades são rara-
mente executadas quando há uma gestão
eficiente dos contratos. Outra boa razão
para investir em CLM está no fato de
permitir a avaliação dos fornecedores,
que são raramente analisados segundo os
parâmetros contratados. "Também é



possível efetuar os pagamentos desvincu-
lados da medição dos serviços executa-
dos. Com isso, o processo de melhoria
contínua é alimentado", diz Lombardo.

Mas é preciso cuidado com os projetos
de gerenciamento de contratos corpora-

 para que sejam eficientes. Sérgio
 diz que primeiro é preciso defi-

nir o nível de serviço esperado e traduzir
isso em cláusulas exeqüíveis e mensurá-
veis. Depois é necessário perceber que os
serviços contratados evoluem com o
tempo e que ajustes serão necessários ao
longo da vida dos contratos. E, por últi-
mo, a terceirização implica perda de
conhecimento da empresa, muitas vezes
até sobre processos  sistemas críticos.
E preciso analisar esse lado da questão e
verificar o que precisa ser preservado e
descrito de forma detalhada no contrato.

O Brasil ganhou recentemente a pri-
meira associação de gestores de contra-
tos, nos moldes da entidade americana
National Contract Management Associa-

tion (NCMA). A Associação Nacional de
Gestão de Contratações (ANGC) foi cria-
da por gestores, fornecedores e  com
o objetivo de promover o relacionamento
entre os executivos que fazem os contra-
tos nas empresas e disseminar informa-
ções e indicadores sobre melhores práti-
cas. A associação prevê que a gestão de
contratos estará cada vez mais presente
na agenda dos profissionais de TI.

Uma pesquisa da Easydrive Assessoria
Empresarial com 42 profissionais de tecno-
logia mostrou que ferramentas de ERP são
as mais utilizadas para a gestão de contra-
tos, citadas por 59% dos entrevistados. Em
seguida, apareceram as soluções de work-

 (33%), Business Intelligence (26%) e
Gestão Eletrônica de Documentos (GED),
com 25%. No entanto, é enorme o número
de empresas que utiliza o correio eletrôni-
co para essa tarefa, citado por 79% dos
entrevistados. Segundo a pesquisa, as solu-
ções menos utilizadas são as de CLM, lem-
bradas por apenas 12% dos profissionais.



Como os projetos de terceirização mul-
tiplicam o número de contratos, elevando
a necessidade de organização do acervo
de documentos ligados às contratações,
um modelo eficiente de gestão de contra-
tos deve obedecer procedimentos de
governança de TI para gerar bons resulta-
dos. Cabe ao CIO montar um plano que
concilie o aumento do volume de contra-
tos e sua complexidade com a diminuição
do tempo disponível dos gestores para se
debruçar sobre projetos desse tipo. Apesar
de usar soluções paliativas, como work-

 GED, ERP e até o correio eletrônico,
os  ainda não conseguiram, na opi-
nião dos especialistas, montar uma estru-
tura funcional para gerir seus contratos
com fornecedores estratégicos.

O CLM, já consolidado no mercado
americano, começa a despontar com um
método eficiente, mas ainda engatinha no
país. "Algumas empresas brasileiras já co-
meçaram a dar os primeiros passos", diz
Marcelo Lombardo, da New Age.

O foco do CLM é monitorar os eventos
contratuais, abrangendo todo o ciclo de
vida dos documentos, para executar ações
em momentos críticos. A gestão de con-
tratos pode ser feita com
nos ou externos. A primeira é realizada
dentro da estrutura organizacional, com
integração entre as áreas de compras e
clientes e os fornecedores. A segunda
modalidade é também conhecida como
quarteirização, ou facility management, e
consiste na contratação de uma empresa
especializada para gerir os contratos.

Desenvolvedores brasileiros de solu-
ções já apostam no CLM, como fez a New
Age, que criou o New Age CLM, ferra-
menta que faz o diagnóstico para  o
grau de risco a que a empresa se expõe e
sugere uma  a ser implementada.

A CPM Braxis, segundo Cláudio
diretor de business  da empre-
sa, tem uma ferramenta que permite ge-
renciar contratos de compra e forneci-
mento de materiais e serviços. A solução
também ajuda as empresas a gerir com-
pras globais. Internamente, a CPM Braxis
utiliza o SAP Supplier Relationship
Management Application (SAP SRM),
que faz a gestão de contratos com forne-
cedores estratégicos. "Com essa funcio-
nalidade podemos gerenciar não somen-
te os contratos, mas todo o relaciona-
mento com os fornecedores estratégi-

 afirma Elsas.
Com a utilização de CLM, as empresas

podem desenvolver padrões de negociação,
gerando aprendizado para os processos
executados, além de promover a melhoria
contínua dos processos de compra.



Líder em medicamentos genéricos no país, a
indústria farmacêutica Medley aprimorou sua
gestão de contratos na esteira de uma mudança
cultural que aconteceu em 2006, e que tinha como
objetivo o acompanhamento, pela área jurídica, de
todos os contratos. O projeto começou com a
implantação de uma solução de CRM. "Queríamos
melhorar o relacionamento com os clientes. Depois
verificamos que era necessário tirar a gestão de
contratos das mãos de terceiros", diz Pedro Balista,
gerente de tecnologia da informação da Medley.

O software usado pela Medley para gestão de
contratos baseia-se na plataforma Microsoft
Dynamics CRM. Começou a operar  setembro
de 2006 e, desde então, tem dado uma nova
dinâmica ao trabalho da equipe técnica interna e à
rotina dos mais de 600 colaboradores que depen-
dem do suporte da empresa. A solução de atendi-
mento adotada foi a Columbus Service Desk
(CSD), uma personalização do Dynamics CRM cri-
ada pela empresa Columbus  Depois do CRM,
Balista resolveu gerir os contratos internamente.

"Uma empresa terceirizada lia tudo e aprovava.
Mas não acredito em outsourcing para essa área",
afirma. A Medley transferiu esse trabalho para a
área jurídica, que agora analisa o contrato, constrói
as condições conforme as regras da indústria far-
macêutica e padroniza as cláusulas.

Apesar de ainda ser um projeto tímido, o ciclo
de vida dos contratos já está aculturado na Me-
dley. "Temos vários ganhos em gestão de conheci-
mento, produtividade e padronização. Hoje defini-
mos um aviso prévio de cancelamento padrão de
30 dias para todos os contratos. Antes, cada for-
necedor tinha um prazo diferente", afirma Balista.
Muitas vezes os serviços entravam em operação
antes de o contrato ter sido assinado. Mas na
Medley isso não existe mais.

No primeiro semestre de 2008, a Medley tem a
intenção de contratar uma empresa que forneça
uma ferramenta específica de CLM. "A idéia inicial
era desenvolver internamente. Mas já existem
várias ferramentas. Então vamos comprar uma
solução do mercado", afirma Balista.



Conquistar a eficiência dos processos na con-
tratação de fornecedores foi o que impulsionou a
siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, antiga CST
(Companhia Siderúrgica de Tubarão), a imple-
mentar uma estratégia de gestão de contratos.
A implantação do projeto foi feita em 2005 e
contou com a criação de um grupo de trabalho
formado por profissionais de diversas áreas. "A
decisão foi tomada quando diversas auditorias
realizadas na empresa revelaram constantes de-
ficiências técnicas nos serviços de terceiros. A
companhia, na época, mantinha mais de 4500
fornecedores e uma média de 1 500 contratos
em execução", diz Cornélio Lopes Gomes, res-
ponsável pela área de gestão de serviços de TI da
ArcelorMittal Tubarão.

No modelo de gestão de contratos foram in-
cluídos os itens adequação, para produtos de
mercado com aderência às necessidades da em-
presa; continuidade, para fornecedores que ga-
rantissem o suporte e a evolução de uma solução
na velocidade requerida; portabilidade, para pro-
dutos que pudessem ser reutilizados em outras
empresas; e conectividade, para operar em con-
junto com soluções de outros fornecedores. Foi
comprado o software de gestão de contratos
CLM, da New Age, que recebeu algumas custo-
mizações. "Fizemos 20% de adequações interna-
mente para seguir as melhores práticas do mer-
cado, sem descaracterizar o software original."

Entre os benefícios que a ArcelorMittal Tuba-
rão conseguiu com a solução, destacam-se a pa-
dronização, que permite o registro e o acompa-
nhamento dos processos, o ganho de produtivi-
dade, a redução de riscos, as medições e avalia-
ções de performance com a integração com as
áreas jurídica, tributária e orçamentária da side-
rúrgica até o acompanhamento (workflow) da
produção. O CLM ainda interage com outros mó-
dulos já utilizados pela empresa e permite con-

sultar vários especialistas de áreas internas, em dife-
rentes camadas de conhecimento. Os indicadores de
desempenho permitem à empresa avaliar tendências
e implementar melhorias. Para Lopes, hoje a Arcelor-
Mittal está mais segura quando o assunto é contrata-
ção. "O sistema é ilimitado. Podemos incluir quantos
fornecedores forem necessários para a prestação de
serviços na companhia já que o software está alinha-
do ao modelo de gestão da empresa, o que assegura a
eficiência da descentralização", diz.

Fonte: Info Corporate, n. 51, p. 54-63, dez. 2007.


