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Aonde a
WEB levou
os negócios

• THAIS ALINE CERIOINI

APÓS 10 ANOS DE EVOLUÇÃO DA INTERNET NO BRASIL, SAIBA GOMO

AS EMPRESAS ESTÃO APROVEITANDO O POTENCIAL DA REDE MUNDIAL

PARA OTIMIZAR SUAS OPERAÇÕES, NEGÓCIOS E RELACIONAMENTOS

COM PARCEIROS, CLIENTES E FORNECEDORES

xiste algo novo e muito real que está
mudando o ritmo e o modelo dos
negócios de uma forma como nunca
aconteceu antes." Foi assim que Jack
Welch definiu os efeitos da internet na
reunião anual da General Eletric, em

abril de 2000. Não há dúvidas de que ele
tinha razão. Junto com a grande rede, sur-
giu uma infinidade de novos modelos de
negócios, assim como uma série de ferra-
mentas para otimizar processos e dar maior
produtividade ao que já existia.

No livro "The bright stuff", lançado em
2002, os estudiosos Sumitra Dutta, Arnoud
de Meyer e Sandeep Srivastava destacam
duas habilidades trazidas pela Web: a inte-
ratividade - "Os relacionamentos entre em-
presas e clientes estão se tornando mais inte-
rativos. Isso enriquece as relações e cria
novos paradigmas no desenvolvimento de
produtos e serviços"; e a conectividade - "A
natureza aberta e global da internet está pos-
sibilitando a criação de um marketspace
global e compartilhado".
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Essas habilidades são a
base para um dos mais pun-
gentes poderes da rede mun-
dial: a capacidade de integrar
os elos da cadeia de valor de
forma simples, barata e inde-
pendentemente de sua locali-
zação geográfica.

A corrida em busca dos
benefícios da Web se intensi-
ficou no início da década,
quando expressões como
e-marketplaces, e-business e
B2B (business-to-business)
tornaram-se espécies de man-
tras. De acordo com as pes-
quisas realizadas pelos auto-
res do "The bright stuff", em

2001, 47% das empresas acei-
tavam pedidos online, 38%
tinham o processamento des-
ses pedidos em tempo real e
42% envolviam seus parcei-
ros nos processos.

Se o ritmo de investimentos
tivesse se mantido, hoje deve-
ríamos ver as redes de negócios
muito mais integradas do que
realmente estão. Mas a verda-
de é que, de acordo com o
índice de Colaboração, divul-
gado pela Associação Brasileira
de e-Business, apenas o setor
químico e petroquímico se
destaca no mercado brasileiro
em nível de integração da ca-

deia de valor, com 37,2%.
Esse índice leva em considera-
ção a previsão e o planejamen-
to de vendas, reposição de
estoque, compras agregadas,
participação em ambientes ele-
trônicos compartilhados e o
uso de padrões para transferên-
cias eletrônicas.

Pode-se considerar que o
estouro da bolha das ponto-
com gerou cautela na onda de
integração das companhias.
No entanto, outro freio para o
crescimento das transações ele-
trônicas tem origem no interior
das empresas, muito mais do
que no mercado. "Uma das
principais barreiras é a cultura
do poder de negociação",
aponta Marcelo de Matheus,
gerente de e-business da
Votorantim Investimentos
Industriais, que debatou o te-
ma no IT Conference.

"O produto, no meio eletrô-
nico, vira commodity. Isso é
bom para o comprador, mas
nem tanto para o vendedor",
acrescentou Maurício Arguello,
gerente de Ti/suprimentos da
SEW Eurodrive Brasil, que atua
na área de motores, também
palestrante do IT Conference.
No caso das ferramentas de
colaboração, a situação é ainda
mais crítica. "Quando você
adota colaboração, está abrin-
do sua casa para seus parcei-
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ros", aponta Robert Willems,
analista da Bearing Point.

Como a palavra de ordem
agora é "transparência", a bar-
reira da integração pode estar
prestes a cair. "Onde os custos
transacionais são baixos, as
redes de negócios funcionam
mais facilmente e têm melhor
performance. (...) A transparên-
cia na cadeia também aumen-
ta a eficiência operacional.
Isso se torna ainda mais claro
quando as companhias usam
novas técnicas para reduzir os
custos de sua rede de forneci-
mento", dizem Don Tapscott e
David Ticoll, no livro "A em-
presa transparente".

Enquanto buscam a medida
ideal de transparência com
seus parceiros, empresas bra-
sileiras apostam em iniciativas

de colaboração e transação
via Web. Ao garimpar o mer-
cado, é possível encontrar pro-
jetos ousados e bem-sucedidos
de companhias que acredita-
ram que a internet pode, sim,
facilitar os negócios em suas
cadeias de valor.

Portais corporativos
Algumas companhias utili-

zam infra-estruturas de tercei-
ros para se relacionarem com
os parceiros, mas há situações
em que a criação de um
ambiente próprio oferece ma-
is benefícios. É o caso da
Petronect, empresa do grupo
Petrobrás, com participação da
SAP e da Accenture, e que é
responsável pelo portal de
transações eletrônicas da hol-
ding. "Chegamos a entrar no

Comparativo setorial do índice de colaboração vs. volume online em
relação às vendas totais

Fonte: Associação Brasileira de E-Business

Petrocosm [e-marketplace inter-
nacional do setor petroquími-
co], mas ele se tornou um por-
tal interno da Chevron em
2001", conta Álvaro Protásio,
diretor de desenvolvimento de
negócios da Petronect.

Criado em 2002, o
Petronect nasceu como uma
empresa independente para
compartilhar o risco do inves-
timento, ter maior agilidade de
implantação e poder prestar
serviços a outras companhias.
"Por enquanto, estamos aten-
dendo apenas as empresas da
holding Petrobrás. A decisão
sobre incluir participantes
externos deve ser tomada ainda
este ano", revela o executivo.

O portal é utilizado princi-
palmente para compras de insu-
mos, componentes, equipamen-
tos e materiais para produção de
óleo, além de ser utilizado pela
BR Distribuidora para aquisição
de álcool. "Há algumas vendas,
como sucatas e material exce-
dente, mas são irrisórias, não
chegam a 1%", acrescenta.

As compras são, em sua
maioria, realizadas por RFQ
(request for quotation) - ape-
nas l % é feita via leilão rever-
so - e já totalizam cerca de 6
mil transações por mês. "No
final de 2003, tínhamos 161
fornecedores cadastrados. Esse
número ultrapassou os 5,7 mil
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no final de 2004 e chegamos
a 8;3 mil em junho deste
ano", comemora Protásio. O
valor negociado também cres-
ceu de 45 milhões de reais, em
2003, para l bilhão neste ano
(até junho).

De acordo com o diretor, a
principal dificuldade enfrenta-
da foi cultural, como havia
mencionado Marcelo de
Matheus, da Votorantim, tra-
tada com workshops para os
fornecedores e com a alocação
de pessoal da Petronect nas
unidades da Petrobrás para
apoiar os usuários. "Entre os
benefícios, destaco a rastreabi-
lidade dos processos e a trans-
parência, já que toda a nego-
ciação fica registrada no siste-
ma", afirma citando ainda os
ganhos de agilidade, integrida-
de e segurança da informação
e redução de custos.

Colaboração
Informações ágeis e claras

entre montadora e concessio-
nárias. Centros de engenharia
brasileiros, latino-americanos e
orientais trabalhando juntos.
Esses são apenas alguns dos
benefícios que a internet trou-
xe às operações da General
Motors do Brasil.

Entre 2000 e 2001, a GM
iniciou o processo de integra-
ção de todas as concessionárias

à sua intranet, criando o por-
tal GM Connect. "Consegui-
mos melhorar a comunicação
entre a GM e as concessioná-
rias. É possível até um dealer

A TRANSPARÊNCIA

DAS CORPORAÇÕES

FAVORECE A INTEGRAÇÃO

NA CADEIA DE VALOR

ver o estoque dos outros",
revela Mauro Pinto, CIO da
companhia. Um dos ganhos
mais claros foi no segmento de
reposição de peças. "Antes,
nós fazíamos a alimentação
com base em modelos estatís-
ticos, sem conhecer a deman-

da real. Hoje, cada concessio-
nária passa a informação dia-
riamente para a montadora",
explica o CIO, contando que o
procedimento reduziu em
30% o inventário e aumentou
significativamente a disponibi-
lidade de peças.

A integração com as con-
cessionárias foi conseqüência
da decisão de vender o Celta
pela internet. "A venda pela
Web mudou totalmente os
nossos processos. Tivemos de
passar a planejar melhor a
demanda, entender melhor o
produto. Impactou também
no fornecimento de peças e,
claro, no relacionamento com
as concessionárias", relembra
Renato Segura, responsável
pela área de B2C. "O cliente
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O exemplo da Dell

De acordo com
Ricardo Barbosa, geren-
te de informática da
Dell na América Latina,
o sucesso da compa-
nhia na gestão do
supply chain está ligado
a sua cultura. "Desde o
início, a Dell se relacio-
na diretamente em
todas as frentes em que
atua", conta. "Isso é
muito fácil quando a
empresa é pequena;
quando ela cresce, fica
mais complexo e preci-
sa de auxílio da tecnolo-
gia." A internet foi um
meio para tornar a cul-
tura possível.

Conhecida por suas
vendas exclusivamente
diretas - por telefone,
representantes ou via
web - e pela produção
sob demanda, a integra-
ção entre parceiros é
decisiva para a Dell.
"Mesmo assim, o rela-
cionamento com a
cadeia produtiva não é
100% online, simples-
mente porque em alguns
casos não vale a pena",
explica Barbosa.

passou a determinar o que ele
quer, invertendo a dinâmica do
nosso mercado", aponta Mauro.

A colaboração vai ainda
mais longe. Por meio de um
webportal que utiliza tecno-
logia desenvolvida pela pró-
pria GM, os engenheiros
localizados na fábrica de São
Caetano do Sul conseguem
trabalhar junto com profis-
sionais espalhados pelas uni-
dades da montadora na
América Latina, África do
Sul e Oriente Médio, assim
como com fornecedores
externos que integram os
projetos. "Todo o trabalho
que antes era feito no pátio
- análise de processos, ergo-
nomia, tempo de produção
do produto - agora é feito
em uma sala de realidade vir-
tual", diz Clóvis Magnusson,
gerente de sistemas de logís-
tica e aquisição.

E-marketplaces verticais
Em busca de transparência

na cadeia de valor - "criando
um processo operacional mais
limpo e menos custoso", nas
palavras de Matheus -, a VCP
utiliza a Web para se relacio-
nar com seus clientes. A com-
panhia é uma das integrantes
do Pakprint, e-marketplace da
indústria de papel e celulose
que também é utilizado pela

International Paper, Klabin,
Ripasa e Suzano Bahia Sul. O
portal Pakprint é um dos pou-
cos e-marketplaces verticais
em operação no Brasil.

Matheus conta que a inicia-
tiva nasceu em 2002 e que, no
ano seguinte, começaram a
acontecer as primeiras transa-
ções. Hoje são 16 clientes cujos
sistemas estão integrados ao
da VCP, via Pakprint. "São
clientes com transações fre-
qüentes e de grandes volumes,
além de terem a infra-estrutu-
ra necessária para a integra-
ção". Embora esses clientes
não cheguem a 10% da cartei-
ra, têm representatividade no
faturamento da empresa. "Po-
deríamos chegar a um núme-
ro maior de empresas, mas
preferimos focar".

Além da integração de sis-
temas, alguns clientes da VCP
podem também fazer com-
pras pela loja virtual, e todos
conseguem acompanhar o
andamento de seus pedidos
pelo portal e-VCP Clientes.
"Estamos estudando o uso do
CMI (customer management
information), que permite
acompanhar a utilização de
nossos produtos pelos clientes
e enviar uma proposta de rea-
bastecimento quando perce-
bemos que o estoque está
baixo", diz Matheus.

32 l 14 DE JULHO DE 2005 l www.informationweek.com.br



E-marketplaces
horizontais

Assim como o PakPrint é
uma das poucas que se destaca
nos mercados eletrônicos verti-
cais, pode-se contar nos dedos
os casos de e-marketplaces hori-
zontais bem-sucedidos. O
Mercado Eletrônico (ME) é uma
exceção. Criado em 1994, o por-
tal comemora o faturamento de
10 milhões de reais no ano pas-
sado, graças aos 16 bilhões de
reais transacionados pelos mais
de mil compradores ativos e 38
mil fornecedores.

Eduardo Nader, presidente
do ME, divide o mercado de

soluções de e-business em três
fases: tecnologia, serviços e
comunidade. "Na primeira,
acreditava-se que colocar um
site no ar seria suficiente. Hoje,
estamos na fase dos serviços e
caminhando para a das comu-
nidades". Nader conta que exis-
tem alguns clientes que utilizam
o mercado aberto, enquanto
outros aproveitam apenas a
infra-estrutura para construir
seus próprios portais fechados.
"Há quem use só os serviços
operacionais ou toda a parte
estratégica", explica.

Manutenção, reparos
e operações (MRO)

Para o consultor Edson Carli,
da GDT Brasil, as compras de
MRO são a porta de entrada para
o mundo das transações eletrô-
nicas. "Como envolvem muitos
fornecedores de produtos nada
estratégicos e com pouco valor
agregado, este tipo de compra
faz todo sentido no meio eletrô-
nico", acrescenta Marcos Isaac,
da consultoria Modus.

É assim na Companhia

Siderúrgica Nacional (CSN), que
desde 2002 utiliza o portal
Suprinet e hoje realiza 60% de
suas compras de MRO pela rede.

"Reduzimos o tempo do ciclo de
compras, a necessidade de pes-
soal, os custos com fax e telefo-
ne e ganhamos agilidade", avalia

Marcos Guillermo Pelaez, diretor
de informática da companhia.

Apenas as compras de maté-
ria-prima não são feitas pela via
eletrônica. "No nosso setor, são
grandes volumes, contratos de
longo prazo e, na maioria das
vezes, com operações internacio-
nais", explica Pelaez. Ele acredi-
ta que a colaboração entre os
elos da cadeia ainda é uma rea-
lidade distante no ramo de side-
rurgia. "É difícil saber até que
ponto esse tipo de projeto vai
efetivamente reter os clientes ou
aumentar as vendas", destaca.
"Muito dinheiro já foi investido
em portais corporativos e mui-
tos desses projetos fracassaram".

A Votorantim Celulose e
Papel é outra empresa que apos-
ta na compra de MRO por meio
eletrônico. "90% de todas as
compras são feitas eletronica-
mente", afirma Marcelo de
Matheus. As compras que fazem
parte da cadeia produtiva da
VCP também não são feitas
pela Web. "Os sistemas eletrôni-
cos podem ser usados para rea-
lizar cotações, mas não ainda
para o fechamento dos negó-
cios." Em alguns casos, a compa-
nhia utiliza ferramentas de VMI
(vendor management informa-
tion), que permitem aos fornece-
dores acompanhar a disponibili-
dade e fazer a reposição automá-
tica de matérias-primas.
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