
Grandes empresas adotam compra eletrônica  
Juliana Schincariol e Felipe Mazorca   
 
Hoje 80% das grandes corporações usam o e-procurement (ferramenta eletrônica de aquisição de 
produtos e serviços entre empresas através da Internet) nas práticas comerciais com suas redes 
de fornecedores. Segundo a Associação Brasileira de E-business , o retorno dos investimentos é 
garantido em até 3 meses e a redução dos custos de compras é de cerca de 30%, mas, conforme 
as empresas que já adotaram a ferramenta, pode chegar a 50%. 
 
De acordo com o presidente executivo da associação, Richard Lowenthal, hoje, 26,8% dos pedidos 
fechados entre empresas já são feitos através da rede. A projeção é que até 2009, as vendas on-
line sejam de 50,2%. As empresas do ramo de petroquímica e energia são as que têm o processo 
mais consolidado no País.  
 
Algumas das possibilidades da ferramenta, além do catálogo de compras são a prática do leilão 
reverso e a cotação on-line.  
 
Uma das empresas pioneiras no Brasil a praticar compras através da Internet é a Rio Grande 
Energia . O processo foi implantado em 2000 e no ano seguinte já se consolidou.  
 
A empresa tem mais de mil fornecedores em todo País, sendo que 150 oferecem matéria-prima. 
Hoje, 100% das compras são feitas pela Internet: da aquisição do material produtivo ao contato 
com as empreiteiras. “Imediatamente depois da implantação do e-procurement, tivemos uma 
redução de custos de 20%”, avalia o gerente de suprimentos da empresa, Filipe Muller.  
Na negociação de postes, por exemplo, a empresa teve economia de 17% e redução de 30% no 
tempo de negociação. 
 
“Uma compra de grande porte, antes de 2000, demorava até dois meses para ser efetuada. Hoje, 
é resolvida em 15 dias”. 
 
Desde 2003, a Rio Grande pôde aprimorar a ferramenta e hoje conta com o Plano Colaborativo de 
Produção, que por meio do e-procurement facilita o controle e a produção das empreiteiras que 
oferecem serviços para a empresa, de forma clara e segura. Aliados ao uso da nota fiscal 
eletrônica, há um controle mais efetivo do material e uma melhoria do sistema. 
 
Outra empresa que mais recentemente resolveu apostar na ferramenta é a CPFL Energia , em 
abril de 2005. O gerente de qualificação de materiais e fornecedores da CPFL, Nilson Reche, diz 
que a ferramenta oferece maior rastreio e confiabilidade. “Ganhamos em velocidade e visibilidade 
no processo. Todo o sistema agora é mais claro e eficiente”, diz. 
 
Hoje, na empresa, 100% das fases da operação de compras são realizadas por meio da 
ferramenta. “Do cadastro do fornecedor à emissão do contrato de aquisição, tudo fica registrado 
no sistema”, enumera.  
 
Os R$ 5,5 milhões de compras em materiais e serviços realizadas pela CPFL por ano, da matéria-
prima à contratação de técnicos de manutenção, são realizados via rede de computadores. São 2 
mil fornecedores cadastrados, que hoje também podem se candidatar a trabalhar com a empresa 
através da página da CPFL, na Internet.  
 
Experiência prévia 
 
A Usina Batatais , especializada na produção de álcool e açúcar, também optou pelo e-
procurement para realizar suas compras. A iniciativa veio de uma experiência anterior do 
supervisor de suprimentos, Antonio Eduardo Petta.  



“Eu trabalhava com esse processo numa outra empresa e funcionava muito bem. Quando vim 
para cá há 2 anos, vi a necessidade da Usina passar a usar também”, conta. Após um ano e meio 
de uso, 70% de todas as compras da empresa são feitas através do e-procurement e até o final 
do ano a expectativa é atingir 80%. A usina utiliza a ferramenta para grandes volumes e baixos 
valores, como a manutenção automotiva. 
 
“Assim nós ganhamos tempo para nos dedicar às compras de alto valor agregado”, explica Petta. 
Para o supervisor, a praticidade também é fundamental. 
” O fornecedor fatura o material e o espelho da nota fiscal já fica no sistema. Eu consulto quando 
quiser”, argumenta. 
 
O investimento de R$ 80 mil para implantar o sistema foi recuperado em menos de 3 meses. “A 
cada 6 meses nós economizamos R$ 230 mil em compras”, conta Petta. O supervisor ressalta que 
com o e-procurement 92% dos pedidos são atendido em até 48 horas. 
Outra vantagem encontrada pela empresa foi quanto aos contratos mais longos. Ela aumentou de 
10% para 22% os acordos com pelo menos 6 meses de duração. 

 
 
Leia Mais 
 
Grupo Martins conquista pela quarta vez o prêmio E-Learning Brasil 2006  
Silvia Rosa    
 
O Grupo Martins venceu pela quarta vez o Prêmio E-Learning Brasil 2006, categoria Star, cuja 
cerimônia de premiação foi realizada dia 27. A empresa já venceu três edições do prêmio, sendo 
eleita patrona do evento no ano passado. Para o diretor da Universidade Martins do Varejo, Marco 
Tannús, o prêmiação é referência na área de educação e ensino à distância no País e o 
reconhecimento à atuação do grupo nessa área é fruto de um trabalho realizado com o 
envolvimento de toda organização. “Não se constrói um projeto dessas proporções sem o 
comprometimento de todos”, explica. 
 
Com o objetivo de complementar seu trabalho de apoio ao pequeno e médio varejista do País e a 
capacitação de seus colaboradores e públicos, a empresa lançou em 2001, por meio da 
Universidade Martins do Varejo, o Projeto Form@r de ensino à distância. O programa atende hoje 
mais de 20 mil clientes do Grupo Martins, além dos mais de 5,2 mil profissionais de vendas, dos 
colaboradores internos e de aproximadamente 1,2 mil motoristas. No total, são 262 cursos 
disponíveis dentro das áreas de interesse de cada um desses públicos. “Foi a forma que achamos 
para levar a educação e o conhecimento aos nossos públicos”, argumenta Tannús. 
 
Neste ano, os destaques da empresa na premiação foram as ferramentas Web Conference e da 
Web TV, que permitem uma interatividade maior com os participantes dos cursos e a possibilidade 
de um contato ainda mais direto desses com os instrutores dos treinamentos. Tannús enfatiza que 
a empresa têm encontrado alguns desafios para a implantação do projeto, entre eles a 
diversidade de públicos atendidos e a amplitude da operação, já que atua em todo o território 
nacional. Além disso, segundo Tannús, somam-se a esses fatores os aspectos culturais de cada 
região do País e até mesmo a defasagem tecnológica desses públicos.  
 
Desde o lançamento do Projeto Form@r foram investidos mais de R$ 6 milhões no 
desenvolvimento e implementação dos cursos à distância. “O retorno tem sido muito significativo. 
Nossas pesquisas constataram que os clientes que participaram do programa de ensino à 
distância aumentaram mais de 30% seu faturamento de 2004 para 2005”, comenta Tannús.  
 
A Universidade Martins do Varejo (UMV) foi criada pelo Grupo Martins em 1990, há 16 anos, com 
a finalidade de apoiar e promover o desenvolvimento do pequeno e médio varejista.  



Desde então, já realizou milhares de cursos e treinamentos de qualificação voltados para esses 
públicos, oferecendo ferramentas e conceitos necessários para torná-los aptos a atuar em um 
mercado cada vez mais competitivo. Os treinamentos da universidade proporcionam aos clientes 
do Grupo Martins soluções que atendem áreas fundamentais para a manutenção e evolução de 
seus negócios. Os temas abordam assuntos relacionados à finanças, organização de lojas, 
recursos humanos, marketing e tendências de varejo, entre outros.  
 
Os cursos visam não apenas à profissionalização do proprietário ou gerente da loja, mas de todos 
os seus funcionários. Os números comprovam o reconhecimento da atuação da UMV entre os 
varejistas. Cerca de 50 mil clientes já foram beneficiados e mais de 110 mil pessoas foram 
treinadas. no próprio cliente ou à distância, via Internet, fitas e CDs de treinamento. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 jun. 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


