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RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo criar um modelo de compras de rvrRO 

(manutenção, reparos e operações) baseado na Internet, para a Michelin no Brasil. 

Atualmente, a empresa Michelin está participando de uma comunidade virtual, 

sob a forma de um "vertal", criada pelas maiores empresas da indústria de pneu e 

borracha (Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Cooper, Sumitomo, entre outras), e 

cuja intenção é desenvolver uma praça de mercado global para realização das suas 

compras e aprovisionamentos. A Rubbernetwork.com (RNC) foi fundada como uma 

empresa independente, reunindo o conjunto das compras da indústria de pneu e 

borracha, representando um valor de mais de cinqüenta bilhões de dólares por ano 

gastos em matérias-primas, equipamentos, maquinário, bens e serviços. 

Esta central de compras permitirá a seus membros aumentar a eficácia de suas 

operações e realizar economias substanciais nos custos de transação. Cada transação 

será protegida por apropriados sistemas advindos da implementação da tecnologia da 

informação, a fim de garantir a confidencialidade de todas as atividades comerciais de 

cada empresa individualmente. Os membros participantes estão convencidos de que a 

iniciativa possibilitará economias significativas e melhorará a eficiência de suas cadeias 

de valor. 

A comunidade virtual será aberta a todos os fabricantes e fornecedores 

relacionados à indústria de pneu e borracha, sendo também bem vindas oportunidades 
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de interação com outras comunidades virtuais, especialmente aquelas associadas à 

indústria automotiva. 

É dentro do contexto de implementação do projeto Rubbernetwork.com (RNC) 

que a dissertação se desenvolverá, tecendo estratégias e modelos de negócios 

concernentes aos processos de compras relacionados a MRO (manutenção, reparos e 

operações). O desenvolvimento de um "vertal" na Internet não impede que portais 

horizontais complementares, e não excludentes, sejam também acrescidos como 

alternativa de negócios. 

Há de se dar um tratamento específico às compras diárias que envolvem um 

grande número de diferentes fornecedores, várias áreas internas na empresa e 

consomem tempo desnecessário em trabalhos burocráticos, sem fins estratégicos. Cabe 

ressaltar que tal categoria de compras, denominada MRO, apesar de seu baixo valor por 

produto ou serviço adquirido, gera um elevado volume de transações e um alto impacto 

operacional. 

Pelo fato de tratar-se de uma experiência inovadora em setor de características 

próprias - mercado de pneu e borracha -, e de estar-se criando uma expectativa de 

cooperação entre empresas concorrentes, em busca da racionalização do processo de 

compras e divisão de custos operacionais, a metodologia utilizada, quanto aos seus fins, 

será exploratória e aplicada I. Quanto aos meios de investigação, a pesquisa realizada 

será: de campo, estudo de caso e bibliográfica. 

I Para um estudo aprofundado dos diversos tipos de pesquis~ consultar VERGARA, Sylvia Constant 
Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 1998, p. 44-48. 
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o universo da pesquisa restringir-se-á à empresa Michelin, onde o processo de 

compras de MRO baseado na Internet será contemplado, através de levantamento de 

dados nos E.UA e França, a fim de propor-se um modelo para a Michelin Brasil. 
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ABSTRACT 

The present dissertation is intended to create a purchasing model of MRO 

(maintenance, repair and operations) based on the Internet, for Michelin in Brazil. 

Current1y, Michelin' s enterprise is part of a virtual community, under the vertical 

portal form, created by the greatest industry enterprises in tire and rubber field 

(Michel in, Goodyear, Pirelli, Continental, Cooper, Sumitomo, and others), with the 

intention to develop a global market place to realize purchases and supplies. 

Rubbernetwork.com (RNC) was founded as an independent enterprise, gathering the 

complexities of the tire and rubber industry, which represents an amount over fifty 

billion dollars a year spent on raw materiais, equipment, machines, goods and services. 

This purchasing center will allow the members to increase the efficiency of their 

operations and realize great savings on business costs. Each business transaction will be 

protected by the appropriate systems from the implement of the information technology, 

with the objective to assure confidentiality for alI commercial activities on each 

enterprise individually. The participating members are convinced that this initiative will 

alIow substantial savings and it will improve their chain value. 

The virtual community will be opened to alI manufacturers and providers related 

to the tire and rubber industry, and it will also welcome interaction opportunities with 

other virtual communities, especially those associated to the automobile industry. 
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It is under the context of the implementation of the Rubbernetwork.com (RNC) 

that the dissertation will be developed, scheming strategies and concerning purchasing 

processes related to MRO (maintenance, repair and operations). The development of 

vertical portal on Internet does not impede horizontal complementary portaIs, not 

excluding, also to be increased as business alternative. 

We shall give specific attention to daily purchasing that involves a great number 

of different suppliers, various internaI areas in the enterprise that spend time on 

unnecessary bureaucratic work, without strategic finalities. We must emphasize that this 

category of purchasing, named MRO, despite its low value per product or acquired 

services, generates a huge volume oftransactions and a high operational impacto 

Toward the fact that is an innovated expenence In the sector with proper 

characteristics - tire and rubber market - , and because it is creating an expectation of 

cooperation between concurrent enterprises, that are searching for rationalization of 

purchasing process and division of operational costs, the adopted methodology, as its 

finality it will be exploratory and applied2
. As its investigation's means, the realized 

research will be: on field, study of case and bibliographic. 

The research' s umverse will be restricted to Michelin enterprise, where the 

purchasing process of MRO based on Internet will be contemplated, by the collection of 

facts in the USA and France, with the intent to propose a model to Michelin in Brazil. 

2 For a more profound study of the various types of research, consult VERGARA, Sylvia Constant. 
Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 1998, p. 44-48. 
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INTRODUÇÃO 

Traçando-se um cenário das tendências mercadológicas para os próximos anos, 

pode-se constatar que o crescimento do comércio eletrônico irá superar o do comércio 

tradicional. Sobre a expansão do comércio eletrônico, Albertin (Comércio eletrônico: 

modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. São Paulo: Atlas, 1999, p. 212) 

dispõe que, embora encontre-se no seu estágio inicial, só tende a se consolidar e 

difundir. Em outra passagem (ibid., p. 210), noticia que a tecnologia de informação e o 

comércio eletrônico representam uma poderosa e promissora arma competitiva para as 

empresas e que devem continuar a receber significativos investimentos. 

Trata-se da comercialização via InternetllntranetlExtranet, a qual vem abrindo 

caminho para esse crescimento marcante nas compras eletrônicas. Apesar de a Internet 

não ser a única rede operando hoje, por ser, provavelmente, a mais conhecida, é 

possível, pelos dados que se seguem, acompanhar esse processo evolutivo: "Mais de 30 

milhões de usuários de computadores no mundo acessaram a World Wide Web em 

1996, e este número aumentará para mais de 100 milhões por volta do final da década. 

Serviços comerciais 'on-line' como Prodigy, CompuServe e America Online proveram 

acesso à rede, a conteúdo especializado e a serviços de comunicação a mais de 10 

milhões de usuários de computador em 1996". (HAGEL III, John & ARMSTRONG, 

Arthur G. Net Gain - Vantagem competitiva na Internet: como criar uma nova cultura 

empresarial para atuar nas comunidades virtuais. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 4). 

A tecnologia mudará a forma de consumo e os procedimentos utilizados para 

aumentar a competitividade no mercado. A propósito dos avanços tecnológicos e seus 
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efeitos, Giunipero & Sawchuk (e-Purchasing plus - Changing the Way Corporations 

Buy. USA: G. Antonette & L. Giunipero, 2000, p. XVI) atentam para o fato de ser 

importante avaliar a situação atual e compreender as modificações que estão ocorrendo 

no nosso campo, com objetivo de se implementar ações apropriadas necessárias para se 

começar a tirar proveito dessa mudança dinâmica. 

Deverão surgir comunidades virtuais 3, as quais servirão de palco para as batalhas 

de negociação, vencidas por quem tiver mais informação e velocidade no seu 

processamento. A expansão das comunidades virtuais em redes on-line deu início a 

uma mudança sem precedentes no equilíbrio de forças: o poder passa das mãos dos 

fornecedores de bens, equipamentos, serviços e matérias-primas para as dos clientes que 

os compram 4. A favorável posição dos clientes não exclui os beneficios relativos aos 

fornecedores, que se traduzem em novas oportunidades de expansão dos respectivos 

mercados (HAGEL 111 & ARMSTRONG, 1999, p. 8-13). 

As empresas que se anteciparem na criação de comunidades virtuais estarão sendo 

mais ágeis e, certamente, estarão passos à frente na liderança (ibid, p. 2). A vantagem 

de se estar entre os primeiros nessa empreitada não afasta os riscos inerentes ao 

pioneirismo. Entre os possíveis riscos desse empreendimento precursor, Hagel 111 & 

Armstrong (1999, p. 7) apontam: a incerteza quanto à evolução em si das comunidades 

virtuais; a expectativa acerca de onde se dará a concentração de valor; e as dúvidas 

3 Data de 1985 o surgimento da The Well, mna das primeiras comunidades virtuais de grande expressão. 
HAGEL III & ARMSTRONG, 1999, p. 4. 
4 Embora tenha-se sido incisivo ao precisar essa mudança na evolução do mercado, Hagel III & 
Armstrong, não compartilham esse entendimento com tanta clareza, pois em algmnas passagens, apenas 
vislumbram essa possibilidade, enquanto, em outras, são igualmente categóricos. Nesse sentido, 
salientam os autores que: '~4s comunidades virtuais podem virar essa dinâmica de mercado (..) ", H(...) o 
afastamento dessa assimetria tradicional de informações deve criar mercados reversos nos quais o poder 
pende para o cliente" e "O resultado é um 'mercado reverso', no qual o poder se acumula a favor do 
cliente. Para se tornar lucrativo, o organizador da comunidade virtual tem de entender e atender às 
necessidades desse consumidor recém-fortalecido". HAGEL III & ARMSTRONG, 1999, p. 18,29 e 17. 
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pertinentes às inovações tecnológicas capazes de impulsionar a atividade comercial na 

Internet. Ainda assim, as vantagens parecem suplantar os riscos, pois, quando esse 

mercado ascender, os custos para nele ingressar serão muito mais elevados e a 

competição será mais árdua para os novos integrantes. 

Seguindo esse entendimento, os referidos autores (HAGEL IH & ARMSTRONG, 

1999, p. 7-8) defendem a necessidade premente de as empresas InICIarem o 

planejamento de uma comunidade virtual, adotando estratégias alavancadas e baseando-

se, sempre que possível, nos recursos de terceiros para construir a comunidade, de modo 

a reduzir o risco e acelerar o seu desenvolvimento. 

o procurement, hoje, é responsável pelo processo completo de compra de 

produtos e serviços ligados às transações e atividades de uma empresa. Essas compras 

se dividem em categorias relacionadas a materiais diretos, ou seja ligados a atividades 

produtivas, e a materiais indiretos, ligados a atividades de apoio. Ambas necessitam de 

um tratamento especial, conforme sua importância estratégica e impacto operacional 

gerados perante a empresa e o mercado fornecedor. 

o e-procurement procura basear-se no uso de canais de comunicação eletrônicos, 

dentre os quais destaca-se a Internet, para melhorar o relacionamento entre compradores 

e fornecedores. Espera-se que, ao usufruir de tal ferramenta tecnológica, o comprador 

não aguarde somente o fornecedor vir até sua empresa, mas que realize um trabalho de 

prospecção de mercado e identifique parceiros que possuam capacidade de evolução 

tecnológica, contribuindo com upstream actions5 para seu negócio, de modo a haver um 

5 Upstream actions são ações conjuntas entre compradores e fornecedores, com o objetivo de reduzir os 
custos. através do aprimoramento do produto ou serviço prestado. 
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compromisso de redução de custos, via desenvolvimento de um trabalho conjunto e em 

parcena. 

Há de se atentar para o fato de que na era do mercado globalizado o comprador 

não está mais limitado por sua localização geográfica, podendo negociar e arquitetar a 

logística adequada para entrega de suas aquisições ao cliente interno, em qualquer lugar 

e no tempo certo (GHOSH, Anup K. E-commerce security: weak, links, best defenses. 

USA: John Wiley & Sons, 1998, p. 1). 

A coexistência de uma estrutura híbrida que englobe compras eletrônicas e 

compras tradicionais já é inevitável. Gulati & Garino (Get the Right Mix of Bricks & 

Clicks. Harvard Business Review, Boston, v.78, n.3, p. 107-114, may-june 2000) 

valorizam a necessidade de integração entre as operações virtuais e fisicas. A 

integração corretamente balanceada proporcionará, entre outros beneficios, o 

compartilhamento de informações, a alavancagem em compras e a distribuição de 

economias. Na mesma linha de raciocínio, Porter (Strategy and the Internet. Harvard 

Business Review, Boston, p. 63-78, may 2001) ressalta a importância da combinação da 

Internet com métodos tradicionais, bem como a parceria entre empresas estabelecidas na 

velha economia e empresas dot.coms constituídas na nova economia. Afirma, ainda, que 

somente com a integração da Internet na estratégia global das empresas a nova 

tecnologia se tornará uma poderosa força para vantagem competitiva. 

Dessa forma, os novos investimentos realizados pelas empresas na aplicação de 

tecnologia de informação e comércio eletrônico, embora em escala crescente, não 

excluem a utilização de mecanismos tradicionais. Albertin (1999, p. 205) compartilha 

desse entendimento, ao sustentar a idéia de que não haverá substituição completa das 
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aplicações de TI tradicional e das formas atuais de relacionamento, mas 

complementação e agregação de novos canais e produtos. 

o crescimento do e-procurement via Internet, principalmente no que tange a 

MRO (manutenção, reparos e operações) nas empresas, representa uma transformação 

gradativa na maneira como os compradores se relacionam com seus fornecedores 

(GIUNIPERO & SAWCHUK, 2000, p. 139-140). A Internet traz a interatividade e 

conectividade para manter um contato direto durante 24 horas e 7 dias por semana, se 

necessário, entre compradores e fornecedores. 

Essa dissertação contempla desde a criação de um modelo de compras de MRO 

baseado na Internet, até a sua implantação, abordando os beneficios que esta evolução 

tecnológica pode trazer para as empresas que o adotarem. 
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1. o PROBLEMA E A METODOLOGIA 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

As comunidades virtuais identificam-se por um foco específico que tem, por 

finalidade, facilitar seus membros a, rapidamente, captar os recursos necessários nela 

encontrados. O foco pode ser, nesse caso, um novo marketplace6. Integrando 

compradores e fornecedores concorrentes, busca-se maximizar as informações e 

opiniões sobre os produtos e serviços disponíveis, para que seus membros, mais bem 

informados, possam tomar decisões acertadas, em termos financeiros, sobre os recursos 

desejados. Dessa forma, a comunidade virtual acumula perfis detalhados dos 

fornecedores e seus históricos de transação para toda uma categoria de produtos, 

reduzindo os custos de pesquisa e transação. 

Segundo Hagel IH & Armstrong (1999, p. 13), o principal desafio para a alta 

gerência das empresas é eliminar o grande abismo que existe entre a maneira pela qual 

os negócios tradicionais são administrados e como as comunidades virtuais serão 

formadas e administradas. A alta gerência das empresas tem apoiado substancialmente 

os projetos ligados à implementação de tecnologia de informação e comércio eletrônico, 

autorizando a liberação de investimentos e a criação de áreas específicas nos 

organogramas (ALBERTIN, 1999, p. 206). Dentro desse novo panorama comercial que 

se vem delineando, observa-se que a maioria das empresas precisará adotar uma linha 

de pensamento diferente daquela que atualmente a orienta. Cabe aos organizadores da 

6 A1arketplace é uma praça de mercado virtual onde são realizadas transações comerciais. 
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comunidade virtual descobrir a melhor maneira de se agregar valor e capturá-lo 

(HAGEL IH & ARMSTRONG, 1999, p. 13). 

Não há garantia contra a obsolescência tecnológica. Deve-se investir, portanto, 

em pesquisa, e modificar-se a maneira de transacionar com fornecedores. A expansão 

das comunidades virtuais implica na modificação do modelo atual de negócios, no qual 

os fornecedores oferecem produtos e serviços para clientes-alvo, sendo esse modelo 

substituído por outro, no qual os próprios clientes representem e defendam seus 

interesses (HAGEL IH & ARMSTRONG, 1999, p. 13). Isso se faz possível, à medida 

que os clientes passam a ter mais conhecimento sobre produtos e serviços, tornando-se, 

por conseguinte, gerentes de suas próprias informações (ibid., p. 8). É nesse contexto 

que surgem os "mercados reversos", criados pelas comunidades virtuais. Por "mercado 

reverso" compreende-se, justamente, essa mudança posicional na relação comercial, 

capaz de colocar os clientes em posição mais favorável do que anteriormente, por 

disporem de mais informações, quando contactam os fornecedores para negociar (ibid., 

p. 18). 

Os compradores devem ter ferramentas de pesquisa para acumular informações de 

forma fácil e barata, a respeito do universo de fornecedores. Para tanto, necessitam ter 

acesso: a catálogos de produtos detalhados fornecidos pelos fabricantes e distribuidores, 

a informações sobre novos produtos, a preços e a seminários sobre tecnologia ou 

produtos específicos. Precisam, ainda, de ajuda na localização de produtos fora de 

linha, dificeis de achar, ou usados. Dispondo dessas ferramentas, poderão comparar 

produtos e serviços, executar transações, trocar de fornecedores e buscar novos 

fornecedores capazes de participar da comunidade, de maneira rápida e eficaz, num 

sólido ambiente de transações. 
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Informações sobre os fornecedores representam um ativo poderoso (HAGEL IH & 

ARMSTRONG, 1999, p. 18). Aos organizadores da comunidade cabe a tarefa de 

facilitar a captação de informações pelos clientes, através da pesquisa, filtragem e 

análise de informações, aumentando, assim, o aprendizado dos compradores. Um dos 

objetivos dos organizadores da comunidade é ajudar os compradores a identificar os 

fornecedores certos, para o que necessitam. 

No modelo de comércio tradicional, em regra, os fornecedores desfiutam de posição 

privilegiada em relação aos clientes, em função da informação que possuem. Como é sabido, em 

qualquer transação comercial, a informação tem importância capital, sendo determinante para o 

sucesso de uma das partes na celebração do negócio, por lhe conferir maior poder de barganha 

(AMOR, Daniel. A (R)Evolução do E-business. São Paulo: Makron, 2000, p. 45-46). Dessa 

forma, a vantagem do negócio será auferida por aquele que tiver acesso ao maior número de 

informações a respeito da transação, obtidas através da coleta prévia de dados, sua organização e 

processamento (FRANCO JR, Carlos F. E-business: tecnologia de informação e negócios na 

Internet. São Paulo: Atlas, 2001, p. 137-141). 

Analisando o comportamento do mercado atual, é possível verificar que os fornecedores 

ainda detêm mais informação do que os seus clientes, conquanto esse panorama esteja passando 

por profundas modificações (HAGEL m & ARMSTRONG, 1999, p. 18). O acúmulo de 

informação permite aos fornecedores utilizá-la para atrair, para seus produtos ou serviços, os 

clientes mais interessantes, o que os leva a praticar uma discriminação de preços (ibid., p. 18). A 

política de discriminação de preços se traduz no procedimento de cobrar um preço para um cliente 

e outro preço para outro cliente, dependendo do que o mercado possa suportar, o que é 

perfeitamente legal. Essa prática possibilita, aos fornecedores, a captação de excedente de 

mercado, à custa dos clientes . 
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o surgimento de comunidades virtuais está ocasionando fortes mudanças na estrutura dos 

negócios, através da criação de "mercados reversos". Segundo Hagel li & Armstrong (1999, 

p.18), nos "mercados reversos" os fornecedores não têm mais a informação a seu favor. Isso, 

porque, nesse novo quadro negocial, os compradores detêm um conhecimento maior sobre os 

próprios fornecedores. Amor (2000, p. 5) sintetiza a importância do conhecimento nos negócios 

realizados na Internet, afirmando que conhecimento é sinônimo de qualidade, sendo para isto que 

os negócios estão se dirigindo, pois, na sociedade da informação, quem tem mais conhecimento 

está realizando mais negócios do que o menos informado. Esse conhecimento é um grande aliado 

nas transações efetuadas, uma vez que faculta aos consumidores realizarem uma pesquisa 

detalhada do perfil dos fornecedores. A partir dessa análise, torna-se viável concretizar o negócio 

que melhor preencha a combinação de qualidade, preço e prazo de entrega, elementos essenciais 

para o sucesso da transação. 

A segurança 7 e autenticação 8 na rede dão uma maior confiabilidade de que as 

negociações serão realizadas com êxito. A utilização de fuewall tem por objetivo proteger o 

ambiente interno informatizado das empresas, filtrando o tráfego da rede e validando o fluxo de 

dados entre redes (GHOSH, 1998, p. 210-213). São desenvolvidas cultura e regras de 

comportamento na rede para o manuseio das informações, o que proporciona maior tranqüilidade 

de se transacionar on-line. Educação e treinamento são essenciais para se infundir uma mudança 

cultural no comportamento individual e organizacional. Diversamente do que ocorreu no ERP 

sem e-business, no qual apenas os funcionários que precisavam utilizar o sistema eram treinados, 

no caso do e-business, todos necessitam de treinamento, pois, com o decorrer do tempo, o modelo 

7 Conquanto os protocolos de segurança nas tr.msações SI.jnn fundarrentais }XIDl <N>egurar a priv.lcidade das negociações, 
há necessidade de que os comporen1es dos softwares SI.jnn igualmente segun:li GHOSH, 1998, p. 3. Sobre a questão da 
segurança, consultar, também, AMOR, 2000, p.344-353. 
8 AMOR, 2000, p. 554-556. 
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de negócios fundamental das empresas deverá mudar (NORRIS, Grant et alo E-Business e ERP: 

transformando as organizações. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001, p. 133). 

A comunidade virtual agrega poder de compra, não apenas ao reunir potenciais 

compradores, mas, também, ao lhes disponibilizar um amplo leque de recursos de alta 

qualidade, em grau superior ao obtido pelo método convencional (HAGEL IH & 

ARMSTRONG, 1999, p. 9-10). Com esse farto material, os compradores podem aferir a 

qualidade dos fornecedores, posicionando-os em conceito adequado, se satisfatórios 

forem os produtos e serviços oferecidos. Caso contrário, se houver produtos e serviços 

abaixo do padrão desejado, os fornecedores ficarão expostos rápida e efetivamente. 

Com o surgimento desse marketplace haverá uma quebra de paradigma no 

relacionamento das transações comerciais entre as empresas envolvidas, fornecedores e 

clientes (NORRIS et aI., 2001, p. 175-176). As empresas idealizadoras da comunidade 

virtual precisam, em alguns casos, saber discernir a hora de competir, da hora de 

cooperar, uma vez que antigos concorrentes podem tomar-se fortes aliados nesse novo 

mercado, reconfigurando setores industriais e organizações comerciais (HAGEL IH & 

ARMSTRONG, 1999, p. 219). Essa experiência está sendo vivenciada pela 

Rubbernetwork.com, comunidade virtual da qual fazem parte as maiores empresas da 

indústria de pneu e borracha, com destaque para Michelin, Goodyear, Pirelli, 

Continental, Cooper e Sumitomo. A união dessas empresas nasceu do ideal comum de 

desenvolver-se uma praça de mercado global nesse ramo, com custo substancialmente 

menor. A aliança entre empresas concorrentes representa, sem sombra de dúvida, uma 

grande barreira na construção desse novo modelo de negócios, uma vez que, os 

modelos até hoje implementados, partem da premissa de rivalidade entre os 

concorrentes, ao invés de mútua cooperação. 
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Até que ponto, a utilização da Internet, como nova ferramenta tecnológica 

aplicada ao processo de negociação entre clientes e fornecedores, pode estabelecer um 

novo modelo de negócios baseado no comércio eletrônico de MRO, na indústria de 

pneu e borracha, dentro do Grupo Michelin, a um custo menor, sendo mais eficaz e 

eficiente do que os métodos tradicionais? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Identificar como as contribuições de um modelo de negócios para processo de 

compras de MRO baseado na Internet influenciam as negociações entre compradores e 

vendedores. 

1.3.2 Intermediário 

- Analisar, até que ponto, um modelo de negócios na Internet para compras de 

MRO, focalizando especificamente o ambiente business to business para a indústria de 

pneu e borracha, diminui os preços dos produtos e serviços, e o custo do processo de 

compras e aprovisionamento. 

- Escolher as ferramentas de Tecnologia de Informação aplicáveis aos processos 

de compras e aprovisionamento. 

- Verificar se há melhoria no serviço prestado ao cliente interno. 
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1.4 HIPÓTESE 

A formação de um modelo de negócios para compras de MRO na indústria 

pneumática baseado na Internet, para a Michelin do Brasil, possibilitará: a redução dos 

custos, a criação de uma padronização do processo de compras entre as empresas do 

Grupo Michelin, e uma maior interação entre os participantes do citado processo. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Entre as inúmeras questões ligadas à implantação de um novo modelo de negócios 

para a área de compras da Michelin Brasil, o presente estudo circunscrever-se-á ao 

relacionamento business to business entre os fornecedores de produtos e serviços e as 

empresas do Grupo Michelin, dando ênfase às ferramentas tecnológicas disponíveis no 

mercado e à capacidade de gerenciamento para tornar viável a solução proposta. 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Ao estudar-se a formação e administração de um novo modelo de negócios, estar

se-á contribuindo para a identificação de uma nova forma de se transacionar, via 

Internet, bem como, para o entendimento e utilização de novos modelos de negócios. 

1. 7 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Ambiente - contexto dentro do qual uma organização está inserida. 

Ambiente de tarefa - ambiente de operações de cada organização. 
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Ambiente digital - teia mundial de redes de computadores e serviços de informação, 

no qual pessoas, de diversos lugares, podem comunicar-se interativamente, adquirir 

produtos e serviços e divertir-se, e empresas podem transacionar entre si, entre outras 

inúmeras possibilidades. 

Ambiente geral ou macroambiente - ambiente genérico e comum a todas as 

organizações. 

Aprovisionadores ou procurers - são profissionais de nível técnico que têm 

autonomia para efetuar compras até um limite estabelecido por transação. São 

responsáveis por coordenar os problemas administrativos entre a planta e o 

departamento de compras central, bem como por enVIar requisições para os 

compradores especialistas da determinada família de compras a que o item pertencer, 

quando o valor da comprar ultrapassar o limite mencionado. 

ASP (Applications SenJice Provider) - fornecedor de aplicações baseadas na Internet 

com prestação de serviços e manutenção de softwares. Os sistemas de e-business podem 

ser armazenados, na rede fisica, neste fornecedor de soluções gerenciais. 

Assinatura digital - técnica que, aliada à imputação das chaves a um sujeito 

determinado, permite a estabilização do conteúdo do arquivo e a identificação do seu 

criador, atribuindo, com permanência, certo grau de infungibilidade aos elementos 

imateriais ali expressos. Em linhas gerais, é um substituto eletrônico para uma 

assinatura manual. 

Autenticação - processo através do qual se identifica a identidade de um usuário, ao 

conectar-se à rede. 
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Browser - classe de software para navegação na Internet. Ex: Netscape Navegator e 

Microsoft Explorer. 

Business to Business (B2B) - aplicação do comércio eletrônico voltada para o 

ambiente de negociação entre empresas. 

Buy-side centralized procurement management - solução que permite gerenciar o 

procurement ao analisar o processo, a transação de dados e a performance dos 

fornecedores. 

Buy-side desktop requisitioning - solução capaz de manter os empregados 

comprando on-line, ao mesmo tempo que a empresa mantém sua rotina de aprovação e 

seus processos de compra. 

Comércio eletrônico - conceito emergente que descreve o processo de 

compra/venda/troca de matérias-primas, produtos, serviços e informações, por meio de 

uma rede de computadores, incluindo a Internet. 

Comunidade virtual de transações - novo meio de comunicação e negociação entre 

fornecedores e clientes, capaz de trazer beneficios para ambas as partes e gerar 

oportunidades de expansão do mercado. 

Criptografia - escrita baseada em um conjunto de símbolos cUJO significado é 

conhecido por poucos, o que permite a criação de textos incompreensíveis àqueles que 

não conheçam o padrão de conversão necessário à sua leitura. 

CRM (Customer Relationship Management) - gerenciamento do relacionamento com 

clientes, que se traduz na combinação integrada de ferramentas de software, processos 
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de negócios e habilidades de funcionários, de modo a permitir a uma empresa oferecer 

produtos e serviços diferenciados a clientes. 

E-business - ato de negocIar através da Internet e de outros meIos eletrônicos 

disponíveis para sua realização. 

EDI (Electronic Data Interchange) - troca eletrônica e interorganizacional de 

mensagens de negócio padronizadas, entre aplicações. 

E-marketplace - praça de mercado virtual, onde compradores podem comparar as 

condições ofertadas por inúmeros vendedores, estabelecendo um relacionamento 

comprador/vendedor num ambiente de neutralidade comercial. 

E-procurement - uso de tecnologia baseada na Web com a finalidade de suportar os 

principais processos de compras, tais como: colocação de requisições, busca de 

fornecedores, contratação, colocação de pedidos, pagamento, inspeção e 

diligenciamento. 

ERP (Enterprise Resource Planning) - gestão integrada de recursos empresanals 

realizada através de um sistema de canalização de informações em uma empresa, o qual 

lhe possibilita movimentar, de forma eficiente, informações internas utilizadas dentro da 

mesma, na tomada de decisões. 

Extranet (Extended Intranet) - rede de acesso privado a parceIros externos 

autorizados pela empresa, ligando diversas intranets. 
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Firewall - sistemas dedicados de hardware e software que ordenam a segurança do 

ambiente de computação interna de uma empresa, através da filtragem do tráfego da 

rede e validação do fluxo de informações entre redes. 

Globalização - possibilidade de se fazer negócios em todo o mundo, de maneira 

nova, na era da informação e do conhecimento. 

HTML (Hypertext Markup Language) - linguagem aplicada à criação de 

documentos hipertextuais. 

Internet - rede de acesso público e ilimitado conectada a milhões de computadores 

em todo o mundo. Possui informações gerais, pública e de propaganda. 

Intranet - rede de acesso privado, restrita a funcionários autorizados pela empresa. 

Possui informações específicas, corporativas e proprietárias. 

Leilão reverso (buyer-driven or reverse auction) - inversão do modelo tradicional de 

leilão, caracterizando-se pelo questionamento do comprador sobre qual vendedor 

oferece menor preço. 

Marketing de relacionamento - processo pelo qual se cna, mantém e intensifica 

relacionamentos fortes e valiosos com clientes e outros atores. 

Mercado reverso - mercado contraposto à dinâmica do mercado tradicional, pois o 

poder se acumula a favor do cliente, que passa a deter informações que lhe permitem 

extrair maior valor dos fornecedores. 
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MRO (Maintenance, Repair and Operations) - itens de manutenção, reparo e 

operação de baixo valor, envolvendo alto número de transações, aliadas a enorme gama 

de fornecedores. 

MRP (Materiais Requirement Planning) - software de planejamento de fabricação, 

concebido na década de sessenta, cuja finalidade é calcular quais materiais são 

necessários numa operação fabril e quando o serão. 

MRP 11 (Manufacturing Resource Planning) - upgrade, no que tange ao 

melhoramento dos cálculos básicos do MRP, desenvolvido na década de oitenta. 

ORM (Operating Resource Management) - compras indiretas relativas a produtos 

usuais de escritório, informática e serviços. 

Planta - fábrica ou usina. 

Portal - principal centro de visitação para os usuários da Internet, proporcionando

lhes acesso a um segmento de atividade econômica, notícias, entretenimento, etc. Pode 

ter abrangência local, regional, nacional ou global. 

Portal horizontal - portal genérico, focalizado em produtos indiretos e servlços 

padronizados. Criado para facilitar o relacionamento entre diversos compradores e 

fornecedores. 

Procurement - área responsável pelo processo de compra de produtos e serviços de 

uma empresa, tais como materiais diretos - ligados à produção de bens ou serviços 

vendidos aos clientes -, e materiais indiretos - dedicados a auxiliar a operação diária. 
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Purchasing card (p-card) - meio para pagamento de compras efetuadas na Internet, 

principalmente através de catálogos eletrônicos. Adequa-se, em especial, a compras de 

fornecimento de materiais de baixo valor, junto a um número restrito de fornecedores 

referenciados. 

Request for Quotation (RFQ) - pedido de cotação muito utilizado para itens que não 

constam dos catálogos; ou onde não há contratos e acordos comerciais preestabelecidos. 

Sell-side applications - solução que ajuda distribuidores e fabricantes a vender seus 

produtos na Web. 

Sistemas de back-office - sistemas corporativos que se referem à organização dos 

processos internos da empresa. Ex: E'RP (Enterprise Resourse Planning) e sistemas 

legados (legacy systems). 

Sistemas de front-end - sistemas relacionados, basicamente, às negociações com o 

cliente. Ex: CRM (Customer Relationship Management) 

Sistemas interorganizacionais - mercados eletrônicos complexos que integram 

fornecedores, produtores, canais intermediários e clientes, por meio de uma rede de 

relacionamentos eletrônicos. 

Sistemas just in time - sistemas complexos que buscam a integração entre as 

organizações, capazes de facilitar o nível de interação entre fornecedores e 

compradores, bem como a troca de informações, objetivando que o gerenciamento de 

estoques mova-se just in time para atender aos clientes úust in time delivery). 
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Sistemas legados - Em geral, são sistemas de computador que fornecem alguma 

função estratégica para a empresa, embora sejam considerados mais antigos em sua 

natureza. 

Si/e - endereço mundial único na Internet (URL). 

Supplier e-fuifillment - comprometimento eletrônico do fornecedor de que o pedido 

efetuado pelo cliente será entregue na data aprazada, observadas a qualidade e a 

quantidade solicitadas. 

TCP;]P (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - protocolos que 

definem a Internet e permitem comunicação entre variados tipos de computadores e 

redes conectadas à Internet. 

Tecnologia de Informação (TI) - todos os processos de troca de informações, intra, 

inter e transorganizacionais que são instrumentalizados por meio de equipamentos 

eletro-eletrônicos de alta tecnologia, visando agilizar tanto o relacionamento 

operacional dentro da empresa, quanto o relacionamento com seus clientes e 

fornecedores. 

Upstream actions - ações conjuntas entre compradores e fornecedores que visam a 

redução dos custos, pelo aprimoramento do produto ou serviço prestado. 

"Vertal" ou portal vertical - portal focalizado em serviços e produtos específicos da 

indústria, relacionados à produção. Criado para atender às necessidades dos 

compradores da indústria, no seu relacionamento com os fornecedores. 
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Web (World Wide Web) (www) - conjunto de protocolos e padrões que permite a 

visualização e recuperação de informações na Internet. O fato dessas informações 

estarem conectadas em um sistema de hipermídia é que viabiliza a sua utilização por 

intermédio da Web. 

XML (Extensive Markup Language) - identificador de dados, em linguagem da 

Internet, mais avançado que a H1ML, está se tornando a ferramenta preferida para 

muitos aplicativos B2B, devido à sua flexibilidade. 

1.8 TIPO DE PESQUISA 

A metodologia a ser aplicada será basicamente exploratória e aplicada, quanto aos 

fins. Quanto aos meios de investigação, será feita pesquisa de campo, de estudo de caso, 

telematizada e bibliográfica. 

O estudo buscará acompanhar o desenvolvimento de um caso real, explicando a 

ocorrência do fenômeno e os motivos que levaram as empresas envolvidas a seguir este 

caminho, sendo fundamentado em ferramentas de tecnologia da informação capazes de 

influenciar um novo processo de negociação. 

Para fins de classificação, será utilizado o método proposto por Vergara (1998, p. 

44), a saber: 

- Quanto aos fins: 

Exploratória, pois será realizada em área onde há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. O estudo se propõe a abordar o novo relacionamento entre as empresas, 
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fornecedores e clientes e suas respectivas transações comerciais, por meio da aplicação 

de ferramentas de tecnologia de informação. 

Aplicada, pois objetiva resolver problemas práticos, concretos, relacionados ao dia a 

dia das empresas do Grupo Michelin, no que concerne ao processo de compras. 

- Quanto aos meios: 

Pesquisa de campo e estudo de caso relacionado à empresa Michelin. Serão 

realizadas entrevistas não estruturadas com a equipe envolvida com a implementação de 

um novo modelo de negócios para MRO na empresa. 

Telematizada, baseada em busca de informações através do uso do computador e de 

telecomunicações. As informações serão adquiridas principalmente pela: 

Internet, por intermédio da análise de sites, portais de negócios afins e publicações 

sobre o assunto; 

Intranet, pelo acesso à rede privada do Grupo Michelin; 

Extranet, devido ao acesso privado a parceiros externos autorizados pelo Grupo 

Michelin. 

Bibliográfica, por meio de estudo sistematizado com base em material publicado em 

livros, revistas especializadas, jornais, redes eletrônicas e material gerado pelo próprio 

caso em estudo. 
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1.9 UNIVERSO E AMOSTRA 

o universo da pesquisa será as empresas do Grupo Michelin, indústria de pneu e 

borracha, que empregam ferramentas de TI e Internet em seus processos de compras e 

aprovisionamento. 

A amostra selecionada dentro do Grupo Michelin, referir-se-á ao caso dos Estados 

Unidos, França - países nos quais o comércio eletrônico está sendo primeiramente 

implantado - e, finalmente, Brasil, com a apresentação de um novo modelo de negócios. 

1.10 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Os sujeitos da pesquisa serão os profissionais que trabalham na Michelin dos Estados 

Unidos, França e Brasil, mais especificamente, na área de compras. A escolha pelos 

dois primeiros deve-se ao fato de os referidos profissionais estarem vivenciando a 

implantação do comércio eletrônico nos Departamentos de Compras em Greenville e 

Clermont Ferrand, respectivamente. 

No caso do Brasil, justifica-se a sua escolha em razão da proposta do estudo de se 

criar um modelo de negócios para o Departamento de Compras no Rio de Janeiro. Os 

clientes internos da Michelin Brasil farão parte desta análise, pois busca-se aferir a sua 

satisfação, assim como os fornecedores, em razão da necessidade de se desenvolver e 

manter um bom relacionamento. 

1.11 COLETA DE DADOS 

Os dados serão coletados mediante: 
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Pesquisa telematizada com os profissionais supramencionados na seção Seleção dos 

Sujeitos, por meio de contatos via Intemet/lntranetlExtranet, fax, e-mail, telefone e 

pessoalmente, durante o convívio em projetos. 

Pesquisa bibliográfica em livros, artigos, publicações e através da Internet, na 

procura de portais que busquem objetivos comuns aos do tema em estudo. 

Investigação documental, por meio de arquivos e relatórios gerados pelas empresas 

da amostra. 

1.12 TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados visam apresentar as contribuições das ferramentas de TI no novo 

modelo de negociação baseado no comércio eletrônico, através da formação de uma 

comunidade virtual de transações entre empresas concorrentes do mesmo setor, como a 

constatação da diminuição dos preços dos produtos, serviços, e matérias-primas, do 

custo do processo de compras e aprovisionamento e de melhoria no serviço prestado e 

da satisfação do cliente interno. 

De acordo com os objetivos traçados neste estudo, serão elencadas as características 

do novo ambiente de negócios, identificadas as mudanças que vêm sendo sofridas pelas 

organizações ao longo do projeto, e as conseqüentes competências que estarão sendo 

requeridas para gestão dessa comunidade virtual. 
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1.13 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia escolhida para o estudo apresenta as seguintes dificuldades e 

limitações: 

o contato pessoal com os sujeitos da pesquisa será eventual. 

Algumas informações, principalmente documentais, terão caráter extremamente 

confidencial, por envolverem a estratégia de ação na gestão do projeto. 

Ainda não há literatura extensa enfocando casos similares e descrevendo a integração 

entre processos de negócios das partes envolvidas. 

o método será limitado quanto à seleção dos atores para as entrevistas, tendo em 

vista a impossibilidade de todos os participantes do projeto dos principais sites serem 

entrevistados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PROCUREMENT 

Segundo Albertin (1999, p. 23), as aplicações de comércio eletrônico podem ser 

categorizadas em três classes: 

• negócio a negócio, no ambiente entre organizações; 

• negócio a consumidor, no ambiente entre organizações e consumidores; 

• intra-organizacional, no ambiente interno das organizações. 

o comércio eletrônico negócio a negócio, no ambiente das organizações, conhecido 

pela abreviatura B2B, relativa a business to business, será o foco deste trabalho, no que 

tange ao procurement. 

Trata-se de uma quebra de paradigma mudar o processo de negociação e 

relacionamento entre as empresas (CUNNINGHAM, Michael Jr. B2B: business to 

business: como implementar estratégias de e-commerce entre empresas. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000, p. 165-166). Ao se trabalhar com comércio eletrônico B2B é 

necessário que a empresa reposicione sua cadeia de valor virtual e atue na nova 

economia (ibid., p. 19-20). 

Os negócios entre empresas pela Internet serão bem maiores do que as vendas a 

consumidores. O custo das compras serão reduzidos, assim como o tempo de 

fechamento de um negócio (AMOR, 2000, p. 5-6 e 19-20). Com isso, as empresas terão 

economia e ganharão mais tempo para se dedicar a atividades estratégicas 
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(KALAKOT A, Ravi & ROBINSON, Marcia. E-Business: roadmap for success. USA: 

Addison Wesley Longman, 1999, p.240). 

A tendência é que grande parte das transações sejam feitas por melO de e

procurement, onde há catálogos eletrônicos de comércio disponíveis para consultas e 

atualizações por fornecedores e compradores. A formação de e-marketplaces entre 

grandes empresas de um determinado setor permitirá a realização desses negócios. Este 

ambiente virtual para uma determinada indústria, também chamado de "vertal", abrigará 

médias e pequenas empresas, ampliando o canal direto entre compradores e 

fornecedores. Há que se considerar, também, a existência de portais horizontais, 

focalizados em produtos indiretos e serviços padronizados, que são complementares e 

não excludentes aos "vertais". 

Com o aumento do uso do comércio eletrônico, o procurement vem sofrendo uma 

revolução. Compras ineficientes, processos redundantes, falta de estratégia de 

suprimentos e compras independentes são sintomas de uma prática pobre de 

procurement, a qual tende a desaparecer com a implementação adequada do comércio 

eletrônico. Inicia-se, assim, a era do método self-service para se fazer requisições 

(KALAKOTA & ROBINSON, 1999, p.232). O self-service possibilita ao empregado 

fazer rotina de compras como viagens, material de escritório e informática, facilitando 

as tarefas diárias, através do uso de aplicações básicas na Web. A Web torna viável este 

novo modelo. 

No entender de Kalakota & Robinson (1999, p. 233-234), é fundamental esclarecer

se a diferença entre purchasing e procurement. Purchasing refere-se às compras atuais 

de materiais e às atividades associadas ao processo específico de compras, ao passo que 
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procurement tem um significado mais abrangente, incluindo não somente o processo 

específico de compras, mas, também, o transporte, o armazenamento e a recepção dos 

itens, ou seja, a logística de fornecimento de materiais (FRANCO JR., 2001, p. 257). 

Trata-se, em linhas gerais, de um ciclo fechado que começa com a requisição do bem ou 

serviço e termina com o pagamento, entrega e aceitação do item/serviç09 

O procurement está migrando do tradicional processo em papel para o e-

procurement. Os beneficios do e-procurement são traduzidos em eficiência e eficácia 

(KALAKOTA & ROBINSON, 1999, p. 234). Por eficiência, compreende-se baixo 

custo, rapidez no ciclo do tempo, redução de compras independentes ou não 

autorizadas, informações de alto nível mais organizadas, e firme integração da função 

procurement com os sistemas legados. Por sua vez, eficácia inclui aumento do controle 

sobre a cadeia de suprimentos, gerenciamento pró-ativo de dados-chave do 

procurement e alta qualidade nas decisões de compras dentro da organização. 

O maior desafio para as empresas que se propõem a introduzir o comércio eletrônico 

business to business está em desenvolver uma verdadeira e eficaz estratégia integrada de 

procurement. Para o cumprimento do objetivo de se bem implementar esta estratégia, 

há de se solucionar algumas questões, tais como (KALAKOTA & ROBINSON, 1999, 

p. 235-236): 

- redução do custo do processo de pedido e do ciclo de tempo; 

- fornecimento de um amplo acesso em toda a empresa às capacidades de um 

procurement corporativo; 

- autorização de requisitar através de self-service; 

9 A obra de Kalakota & Robinson apresenta na figura 9.1 toda a cadeia de e-procurement. KALAKOT A 
& ROBINSON, 1999, p. 234. 
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- integração com sistemas de back-office; 

- elevação do procurement a urna posição estratégica dentro da organização. 

Há dois tipos de procurements corporativos: materiais relativos à produção, também 

denominados diretos, e materiais relativos à não produção ou indiretos (KALAKOTA & 

ROBINSON, 1999, p. 237). O primeiro tipo inclui matéria-prima, componentes e 

outros itens necessários para produção do produto acabado. O segundo tipo, objeto 

desse estudo, são itens do dia a dia, relacionados à operação do negócio, corno bens de 

equipamento, escritório, informática, suprimento industrial, viagens e divertimento. 

As empresas estão mudando seu processo de compras (KALAKOT A & 

ROBINSON, 1999, p. 237-238). Ao invés de receberem catálogos e terem 

funcionários preenchendo ordens de compras, elas estão agora acessando a Internet. 

Seus empregados navegam nos catálogos dos fabricantes e compram de um grupo de 

fornecedores já pré-aprovados, concretizando as compras em minutos. Dessa forma, as 

empresas esperam reduzir o custo de aquisição em até 30%, aumentando o tempo de 

seus empregados direcionado a tarefas mais produtivas. 

2.2 E-PROCUREMENT 

O foco do e-procurement reside em materiais relativos à não produção, ou indiretos. 

A estratégia definida para a compra destes materiais indiretos é realizada, 

principalmente, através do efetivo uso de compras agregadas, descontos em grandes 

volumes e custo baixo de transação. 
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o comércio eletrônico B2B deve buscar integração com os sistemas de back-office, 

ou seja, de gestão empresarial como o ERP (Enterprise Resource Planning), e sistemas 

de front-end, como o CRM (Customer Relationship Management) (NORRIS et aI., 

2001, p. 14-15 e 94-95). A sua implementação está diretamente relacionada com os 

processos internos da empresa, assim como com os processos de seus parceiros de 

negócios (CUNNINGHAM, 2000, p. 169-171). 

o comércio eletrônico B2B deve atender aos aspectos legais, como a regulamentação 

de um determinado setor, ao mesmo tempo que os governos das nações deverão criar e 

permitir meios para realização dessas atividades comerciais (AMOR, 2000, p. 108-110). 

A nova maneira de negociação exige, também, requisitos básicos de segurança como 

autenticação, assinatura digital, criptografia, integridade das informações e proteção 

contra negativa de compra ou negativa de pagamento do cliente (ibid., p. 117-122). 

Como é possível verificar, o papel do comércio eletrônico B2B é afetado por mudanças 

na tecnologia, novas regulamentações, esquemas de segurança e reestruturação da 

econom1a nas empresas. 

O comércio eletrônico é, de fato, inevitável (MALONE, YATES & BENJAMIN 

apud ALBERTIN, 1999, p. 70). A proliferação do comércio eletrônico e sua evolução 

trarão sérias repercussões econômicas (idem). Isso porque, este novo mercado está 

repleto de oportunidades para as empresas que nele pretendem ingressar, criando 

comunidades virtuais de transações sólidas, capazes de gerar valor em mercados on-line 

(HAGEL lU & ARMSTRONG, 1999, p. 5). Não obstante vislumbrar-se enormes 

possibilidades de lucros crescentes, faz-se igualmente necessário que o ingresso da 

empresa seja imediato, em razão das vantagens de se estar entre os primeiros. Na visão 
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de Hagel IH & Armstrong (1999, p. 7), quando o mercado ascender, será cada vez mais 

dificil e caro alcançar os líderes. 

A comunidade virtual de transações tem como uma de suas metas operar 

deslocamento do poder dos fornecedores para os clientes e, nesse processo, levar à 

captação do excedente econômico dos fornecedores para os clientes (HAGEL IH & 

ARMSTRONG, 1999, p. 18). Essa situação causa um enorme impacto nas transações 

comerciais, pois transfere o valor excedente, fazendo-o recair nas mãos dos clientes, que 

saem fortalecidos nessa nova estratégia de mercado. 

o novo modelo de negócios virtuais apresenta uma dinâmica de lucros crescenteslO 

que visa acelerar o crescimento de receita e baixar os custos unitários ao longo do 

tempo (HAGEL IH &. ARMSTRONG, 1999, p. 67). Primeiramente, haverá a 

necessidade de investimento para construção, não somente do ambiente da comunidade 

virtual de transações (preparação tecnológica, coleta de dados com interação 

customizada, pessoal e geral), mas, também, para se obter uma massa crítica de 

membros (ibid., p. 47). Após isso, os resultados do aprendizado devem ser sentidos, 

pelo fato de o negócio encontrar-se relativamente em estágio inicial. Por derradeiro, 

significativos efeitos de redes acumulam-se em iniciativas de comunidades virtuais de 

transações, em razão do valor da interação entre membros. 

o aumento das transações, o crescimento do número de participantes e as ofertas de 

novos produtos e serviços são objetivos atrelados às várias fontes de receitas, 

provenientes de taxas de assinatura, de utilização, de entrega de conteúdo e de serviço, 

lO Sobre as três fonnas de dinâmica dos lucros crescentes. consultar HAGEL III & ARMSTRONG. 1999. 
p.47-48. 
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que buscam captar lucro crescente para a comunidade virtual de transações (HAGEL III 

& ARMSTRONG, 1999, p. 48) 

o e-procurement engloba, além do processo de compra em SI, a logística de 

fornecimento de materiais, abrangendo os materiais comprados, a entrega, a 

armazenagem, o pagamento e os respectivos tempos gastos em cada uma dessas fases 

(FRANCO JR., 2001, p. 257). Há uma mudança significativa no processo de compra, 

que passa a ser integrado às áreas produtivas e processuais da empresa, ao invés de ser 

executado por uma função de compras (ibid., p. 258). 

Kalakota & Robinson (1999, p. 245-246) dividem as aplicações de e-procurement 

em três categorias, a saber: compras efetuadas através de requisição do próprio 

computador (buy-side desktop requisitioning), compras centralizadas através do 

gerenciamento do procurement (buy-side centralized procurement management) e 

aplicações de vendas (sell-side applications). 

Requisições de buy-side desktop, através da Intranet ou de sites na Internet, 

possibilitam aos empregados efetuar compras on-line, enquanto a empresa mantém 

rotinas de aprovação e processos de compras. Dessa forma, há o engajamento de todos 

em torno da Intranet corporativa e através de sUes de comércio eletrônico na Web, onde 

as requisições são feitas com o objetivo de suprir as necessidades da empresa. 

A segunda categoria, denominada buy-side centralized procurement, permite aos 

gerentes de compras e compradores controlar o processo, analisar os dados das 

transações e efetuar gerenciamento dos fornecedores. 
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Por fim, o e-procurement pode ser aplicado através de sell-side appfications, que são 

soluções que ajudam distribuidores e fabricantes a negociar seus produtos na Web. Estas 

aplicações, freqüentemente, incluem tanto ferramentas para criação e manutenção de 

catálogos eletrônicos de produtos, quanto suporte transacional às requisições emitidas 

pelos clientes. 

Procurar-se-á enfocar as aplicações de e-procurement voltadas para o setor de 

compras, por ser esse o objetivo deste trabalho, o que exclui, por conseguinte, a análise 

de sell-side appfications, referente ao setor de vendas, através do qual vendedores criam 

seu próprio site, possibilitando aos compradores adquirir produtos on-fine, em tempo 

real (NEEF, Dale. E-procurementfrom stralegy lo implementation. NJ: Prentice Hall, 

2001, p. 75-76). As aplicações buy-side realizadas pela Intranet e Internet aumentam a 

produtividade e integram o processo de procurement, desde o surgimento da 

necessidade do cliente interno, até o final, com a declaração da transação e a entrega do 

produto. O sistema permite efetuar uma ligação entre a organização de compras e os 

fornecedores via Internet, além de obter informações relativas a produtos, tais como 

data de entrega e preços diretamente customizados. 

O e-procurement automatiza a seleção e a compra de produtos e serviços realizadas 

pelo requisitante, diminuindo o custo da transação. A integração dos processos de 

fornecimento, pedido e pagamento torna-se uma vantagem, na medida em que haja uma 

padronização da solução e melhoria do relacionamento comprador-fornecedor. 

As trocas de informações, pedidos, confirmação de recebimentos e envio de cotações 

e propostas se tornam mais rápidas e, ao mesmo tempo, auditáveis. A emissão de 
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relatórios periódicos permite um maIOr controle sobre o número de fornecedores e 

restringe as compras independentes e não autorizadas. 

o processo de requisição através de e-procurement possibilita, ao requisitante, fazer 

pedidos, submetê-los à aprovação e monitorar vários tipos de requisição, incluindo 

catálogos, contratos, acordos comerciais e compras pré-autorizadas. Listas pré

aprovadas são disponibilizadas para compras repetitivas, facilitando o pedido para 

novos requisitantes que procuram assimilar o funcionamento do sistema. 

o processo de requisição no e-procurement inicia-se com o fornecimento de uma 

senha para cada requisitante. Contudo, cumpre salientar que os requisitantes possuem 

perfis diferenciados, o que limita seu acesso e o restringe aos catálogos compatíveis 

com a família de compras que cada um está autorizado a comprar. 

Os requisitantes podem, também, pesqUIsar, através do browser, catálogos de 

fornecedores. Somente os produtos contratados e seus respectivos preços são 

visualizados. Produtos preferidos pelos requisitantes podem ser acrescentados aos 

catálogos. 

Uma vez submetida a requisição, existe uma regra interna da empresa que consiste 

numa rotina de aprovação. Os validadores são sinalizados com a incumbência de 

aprovar, rejeitar ou retransmitir a requisição para outro validador, caso a requisição sob 

análise exceda seu limite de aprovação. 

Nas compras realizadas através do sistema buy-side centralized procurement, caso 

mais de um requisitante solicite pedidos de um mesmo fornecedor, as requisições são 

cruzadas, formando uma única ordem de compra, direcionada ao fornecedor comum. 

41 



Cópia da transação é armazenada para relatório e monitoramento. Quando a ordem de 

compra é comprometida pelo fornecedor eletronicamente, indicando que o pedido será 

entregue na data aprazada, observadas a qualidade e a quantidade solicitadas, o 

fornecedor acusa o reconhecimento do pedido e notifica ao cliente sua entrega. O 

comprometimento eletrônico pelo fornecedor é denominado de supplier e-fulfillment. 

Com a notificação do fornecedor, os requisitantes podem ter acesso ao status da sua 

ordem de compra e entrega, bem como a detalhes de cada item incluso. Diferentes 

opções de pagamento podem ser utilizadas de acordo com a aceitação do fornecedor, 

como, por exemplo, o purchasing card, também chamado de p-card. 

A solução de e-procurement necessita, ainda, integrar-se diretamente com os 

sistemas de ERP, tanto de compradores como de vendedores, de modo a que o processo 

de compra possa ser monitorado, desde o pedido, até o pagamento (NEEF, 2001, p. 67). 

Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planninng) surgiram baseados na lógica do 

MRP II (Manufacturing Resource Planning), sucessor do MRP (MateriaIs Requirement 

Planning), que consistia na capacidade de integrar fluxos de informação dentro de 

atividades da cadeia de suprimentos. Originariamente, os sistemas de ERP operavam 

habilitados pelo EDI (Electronic Data Interchange). Atualmente, os fornecedores do 

ERP estão num processo de adaptação à Web (NORRIS et aI., 2001, p. 181). Isto 

significa que instalações anteriores sofrerão reimplementação (upgrade) de seus antigos 

sistemas de ERP, antes que venham a se transformar em legacy systems (idem). 

Através de um Web Browser, o usuário da Internet pode interagir com a Web pelo 

uso do protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), baseado na especificação de 
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protocolos de controle de transmissão TCP (Transmission Control Protocol) e padrões 

de comunicação IP (Internet Protocol) (FRANCO JR., 2001, p. 17-18). Os documentos 

de hipertexto são criados a partir da linguagem da Internet chamada HTML (Hypertext 

Markup Language), capaz de exibi-los em diferentes browsers e máquinas (NORRIS et 

aI., 2001, p. 33-34). O XML (Extensible Markup Language), que compartilha as 

mesmas raízes da linguagem da Internet, tem o papel de identificar os dados de forma 

compreensível por qualquer usuário, em qualquer plataforma de computador (idem). 

Toda esta tecnologia garante uma navegação livre pela Web, de forma a estreitar o 

relacionamento entre compradores e vendedores, a um custo relativamente baixo, se 

comparado à utilização de EDI (idem). 

As funções baseadas na Web nos sistemas front-end precisam se integrar com as 

funções internas de back-office. Para os clientes, essa integração significa que os 

pedidos, via Internet, percorrem caminho até os sistemas que verificam a 

disponibilidade do produto (available-to-promise) para, por fim, alcançar a garantia do 

atendimento ao pedido (order-fuifillment). Do ponto de vista dos fornecedores, a 

integração permite o gerenciamento do fluxo de materiais durante o processo de 

produção, evitando a necessidade de manter-se grandes estoques (NORRIS et aI., 2001, 

p. 14-15). 

A tendência é que, no futuro, o sistema de ERP possa estar armazenado na rede fisica 

do fornecedor de soluções ASP (Aplications Service Provider), através de contratos de 

manutenção e "customização" (FRANCO JR, 2001, p. 68-69). Este provedor de 

serviços assumirá as funções de gerenciamento de dados via Internet, seu 

processamento e sua manutenção. Os clientes do ASP usufruirão da capacidade de 
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dispor sempre de upgrades do software, instalados nos servidores do provedor do 

serviço, acessíveis aos usuários, de forma transparente (NORRIS et al., 2001, p. 176). 

2.3 COMPRAS DE MRO BASEADAS NA INTERNET 

Juntamente com os recursos necessários para produção, as empresas preCIsam de 

recursos não produtivos, também denominados de materiais indiretos. Trata-se de 

produtos e serviços exigidos e administrados diariamente, para atender as necessidades 

dos requisitantes e manter os negócios permanentemente ativos. 

De todos os tipos de compras indiretas, a categoria mais significativa, da qual uma 

empresa não pode prescindir, é a de Manutenção, Reparos e Operações, conhecida 

como MRO. Esta categoria inclui produtos elétricos e mecânicos (rolamentos, bombas, 

equipamentos de transmissão, etc.), eletrônicos (equipamentos de redes e cabos, 

computadores e periféricos), equipamentos de laboratório (instrumentos, produtos 

químicos, etc.), suprimentos industriais (manutenção geral, produtos de segurança, 

ferramentas de corte e abrasivos, etc.), serviços e segurança de equipamentos, 

maquinário industrial, materiais de escritório, materiais de construção (iluminação, 

tubulação, instrumentação e ventilação), entre outros. 

Estes materiais indiretos podem, ainda, ser subdivididos em dois grupos: MRO 

(Maintenance, Repair and Operations), também conhecido como "blue colfar" e ORM 

(Operating Resource Management), também conhecido como "white coUar" (NEEF, 

2001, p. 26-27). As diferenças ll entre os dois grupos não se limitam somente à cor pelas 

II Dale Neef apresenta um quadro comparativo entre o "white collar" ORM e o "blue coUar" MRO. 
NEEF. 2001. p. 28. 
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quaIs são conhecidos nem, tão pouco, à maIOr popularidade da sigla MRO. Em 

verdade, procurement de compras indiretas MRO significa um envolvimento de missões 

críticas de revisão ou itens de manutenção. Por sua vez, as compras indiretas ORM são 

relativas a produtos usuais de escritório, informática e serviços. Certamente há uma 

tendência do "white collar" ser menos complexo do que o "blue collar", no que diz 

respeito à necessidade de se ter especialistas para tratar das aquisições e contratos. Os 

compradores de MRO estão sempre preocupados com o nível de controle da qualidade e 

o tempo de atendimento para reposição das peças e manutenção. 

O número elevado de fornecedores distintos e a grande quantidade de transações no 

dia a dia por diversas áreas dentro da empresa resultam numa soma de gastos efetuados 

com o processo de compras, nem sempre bem organizado e gerenciado. Faz-se 

necessária, por conseguinte, a automatização deste processo de compras, a fim de haver 

o controle das despesas e dos fornecedores envolvidos, além de uma redução do custo 

operacional. 

Com o uso da Internet, através da sua interatividade e conectividade, surge um canal 

de comunicação entre compradores e fornecedores, que passam a negociar e minimizar 

os gastos e trabalhos burocráticos ocorridos no processo de compras diárias de baixo 

valor e grande volume. O referido processo, conquanto envolva compras diárias de 

pequena monta, causa um alto impacto operacional, em razão do volume operado, o que 

reforça a sua importância. 
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2.4 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS AO E-MRO 

De acordo com a tipologia de James D. Thompson (apud CHIA VENATO, Idalberto. 

Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 433): 

"A 'tecnologia' é uma importante variável para a compreensão das ações das 

empresas. As ações das empresas são ditadas pelas convicções do homem sobre como 

chegar aos resultados desejados e constituem a 'tecnologia' ou 'racionalidade 

técnica' ". 

Diversos critérios são utilizados para se avaliar a racionalidade técnica, dentre eles 

destacam-se os critérios instrumental e econômico. ° critério instrumental permite 

conduzir aos resultados desejados, ao passo que o critério econômico permite alcançar 

os resultados desejados com investimento mínimo de recursos necessários. Dessa forma, 

conclui-se que o emprego da tecnologia instrumentalmente eficiente conduz ao 

resultado almejado. Por outro lado, a utilização de uma tecnologia menos eficiente não 

assegura que o resultado desejado seja obtido. 

Idalberto Chiavenato (1999, p. 439) afirma ser grande a influência que a tecnologia 

exerce sobre a organização das empresas e seus participantes, mencionando que 

William G. Scott e Terence R. Mitchell chegam ao extremo de falar de "imperativo 

tecnológico", no sentido de que a tecnologia determina, e não apenas influencia, a 

estrutura da organização e seu pensamento. De qualquer sorte, para o autor, e 

indiscutível o forte impacto da tecnologia sobre a vida, natureza e funcionamento das 

empresas. Assim, é possível constatar que a tecnologia está intimamente ligada à 

natureza da estrutura organizacional e do comportamento organizacional das empresas, 
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sendo, no nosso entender, por elas determinada e não o contrário, conforme preleciona 

Chiavenato (1999, p. 439). 

Nesse contexto, a tecnologia, também chamada de racionalidade técnica, passou a ser 

entendida como sendo sinônimo de eficiência. Eficiência é o critério normativo 

utilizado para se avaliar as organizações. Observados os limites do critério normativo de 

produzir eficiência, o emprego de novas tecnologias permite às empresas melhorar cada 

vez mais sua eficácia competitiva (ALBERTIN, 1999, p. 66 & NORRIS et aI., 2001, p. 

XXVII). 

Analisando a questão da competitividade na era da informação, Albertin (1999, p. 

67) afirma que a competição não vem somente dos concorrentes, mas de qualquer lugar, 

pois, quando a informação torna-se digital e em rede, não há barreiras e os negócios 

estão mais expostos a riscos. Amor (2000, p. 32) ilustra essa nova realidade de queda 

dos limites do mercado com os seguintes exemplos: empresas teleronicas, operadoras 

de TV a cabo e empresas fornecedoras de energia tornaram-se concorrentes no 

fornecimento de acesso' a Internet, assim como proprietários de Web sites e emissoras 

de televisão começaram a oferecer produtos concorrentes. 

o ambiente empresarial, tanto mundial como nacionalmente, tem passado por 

profundas mudanças nos últimos anos, as quais têm sido consideradas diretamente 

relacionadas com a Tecnologia de Informação (TI) (ALBERTIN, 1999, p. 64). Essa 

relação engloba desde o surgimento de novas tecnologias, ou novas aplicações, para 

atender às necessidades do novo ambiente, até o aparecimento de novas oportunidades 

empresariais criadas pelas novas tecnologias ou novas formas de aplicação 

(ALBERTIN, 1999, p. 70). Quanto às novas oportunidades de mercado, Amor (2000, p. 
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33) observa que as tecnologias da Internet estão, não só, avançando com a finalidade de 

sustentar as transações comerciais, mas, também, criando novas transações comerciais. 

Características do novo ambiente empresarial, tais como globalização, integração 

interna e externa das organizações, entre outras, têm confirmado as tendências da 

criação e utilização de mercado e comércio eletrônicos, que já são considerados como 

realidade (ALBERTIN, 1999, p. 64). 

Nesse novo ambiente empresarial, as organizações dos vários setores têm realizado 

significativos investimentos em TI, passando a ter seus produtos e serviços amplamente 

apoiados nessa nova economia digital, capaz de renová-los continuamente. Morone 

(apud ALBERTIN, 1999, p. 114) defende a idéia de as empresas utilizarem 

imediatamente TI, pois, embora haja um alto rísco, não iniciar esse processo pode 

significar uma perda considerável de posição estratégica no mercado, com custo talvez 

mais elevado do que o risco do pioneirismo. Nesse sentido, Albertin (1999, p. 69) 

sustenta que, na economia digital, o desafio crítico para qualquer empresa é fazer com 

que a inovação seja valorizada, recompensada e encorajada. Vários setores participam 

ativamente nas operações e processos dos demais e são também influenciados pelas 

transformações externas. 

Embora a competitividade de uma empresa dependa da utilização de novas 

tecnologias, segundo Hagel IH & Armstrong (1999, p. 186-187), não há necessidade de 

se investir maciçamente em tecnologia, pois o sucesso negociaI de comunidades virtuais 

não reside na diferenciação tecnológica, mas na estratégia tecnológica capaz de acelerar 

a adesão de membros e de criar um entendimento profundo das necessidades de tais 

membros. 
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Assim, seja pelo novo ambiente empresarial, ou por força das influências entre os 

setores, muitas organizações têm sido afetadas pela nova realidade do mercado e 

comércio eletrônico, como é o caso do Grupo Michelin. É bem verdade que algumas 

grandes empresas ainda resistem em lançar uma comunidade virtual de transações, dada 

a profusão de opções tecnológicas disponíveis (HAGEL IH & ARMSTRONG, 1999, p. 

186). 

Essa situação tem exigido das organizações grande esforço para a assimilação e 

utilização das tecnologias de informação referentes ao comércio eletrônico, no que 

tange à sua operacionalização e sua estratégia competitiva. Não será fácil para a maioria 

da organizações dominar essa nova tecnologia, pois, não só a curva de aprendizagem é 

árdua, como, também, novas tecnologias demandam novas estratégias organizacionais, 

o que não acontece da noite para o dia. De qualquer sorte, conforme demonstra 

Albertin (1999, p. 131): "O valor desses tipos de aprendizagem reside nas novas 

capacidades que a organização adquire e no potencial de utilização dessas 

capacidades no futuro, quando o mercado se desenvolve e as expectativas do cliente se 

tornam claras. A inovação bem-sucedida de produto e processo, a qual aparece em 

uma divisão da corporação, é melhorada quando pode ser reutilizada nas demais 

divisões". 

No marketing de relacionamento, compradores e vendedores trabalham em conjunto 

e buscam criar uma associação de longo prazo (KOTLER, Philip & ARMSTRONG, 

Gary. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil Ltda., 1998, p. 

7). Todavia, o ambiente digital faz com que o relacionamento entre comprador e 

vendedor diminua o contato face a face (ALBERTIN, 1999, p. 36-37). Habilidades de 

negociação deverão evoluir, já que o comércio eletrônico retirou a distância fisica de 
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cena. Há necessidade, portanto, de se modificar muitos processos internos, bem como 

de mudar a forma com que o relacionamento externo é administrado (AMOR, 2000, p. 

48). O comprador não precisará saber onde está seu fornecedor, desde que sua ordem 

de compra seja atendida no prazo desejado. Da mesma forma, nos casos em que a 

compra é uma informação eletrônica, o fornecedor também não se preocupará com o 

lugar onde se encontra o comprador. 

o ambiente digital também procura implementar complexos sistemas just in time, 

com o objetivo de movimentar-se o gerenciamento de estoques o mais rápido possível, 

de modo a diminuir a quantidade de produtos estocados, reduzindo os custos 

operacionais e atendendo à demanda com presteza. Esta é a meta de toda a empresa 

digital, já atingida, consoante Amor (2000, p. 48), pelas empresas de softwares, que 

distribuem seus produtos por meio da Internet, pois, no momento em que o cliente 

efetua o pagamento do software, o produto é gerado. 

Para se implementar um ambiente just in time, Amor (ibid, p. 48) sustenta a 

necessidade de uma mudança efetiva de comunicação entre fornecedor e comprador. 

Nesse sentido, para que as organizações alcancem esse nível de cooperação, indo ao 

encontro das exigências de entrada e saída, precisam tomar-se mais integradas, sendo 

que os sistemas de comércio eletrônico constituem o primeiro passo nesta direção. 

Segundo Kotler & Armstrong (1998, p. 121), o mercado organizacional compreende 

as organizações que compram bens e serviços, os quais são usados na produção de 

outros produtos e serviços que são revendidos, alugados ou fornecidos para outros, com 

uma margem de lucro. O processo de compra organizacional é o processo de 

deliberação pelo qual os compradores organizacionais determinam a necessidade de 
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compra de produtos e servIços e identificam, avaliam e selecionam as marcas e os 

fornecedores. 

De acordo com os referidos autores (Kotler & Armstrong, 1998, p. 121), os mercados 

organizacionais envolvem valores maiores do que os mercados de consumo. No caso de 

pneus, há um grande número de transações comerciais envolvidas na sua produção e 

venda, conforme a cadeia logística de pneus apresentada adiante na figura 1. O 

fabricante de pneus adquire matérias-primas como borracha, aço, além de equipamentos 

e outros bens necessários à produção, por meio de vários fornecedores. O mesmo 

fabricante, então, vende seus pneus acabados para os varejistas que, por sua vez, 

repassam para os consumidores Portanto, vários conjuntos de compras organizacionais 

são realizados para um único conjunto de compras de consumo. O fabricante de pneus 

também os vende como equipamento original para as montadoras de veículos, e como 

pneus sobressalentes para empresas que fazem manutenção de suas próprias frotas de 

veículos. Portanto, partindo-se desse exemplo, é possível constatar que os mercados 

organizacionais constituem-se de um pequeno número de compradores com alto poder 

no mercado (ibid, p. 121-122). 
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Conforme os ensinamentos de Chiavenato (1999, p. 426), por se tratar de um sistema 

aberto, a organização mantém transações e interface com o seu ambiente. Todos os 

acontecimentos externos ao ambiente podem influenciar internamente o que ocorre na 

organização (ibid, p. 427). Desse modo, as organizações precisam se adaptar e 

incorporar novas tecnologias provenientes do ambiente geral, a fim de não perderem sua 

competitividade (ibid., p. 432-433). 

o ambiente geral é formado pelas condições tecnológicas, culturais, legais, 

ecológicas, políticas, econômicas e demográficas (CHIA VENATO, 1999, p. 427-428). 

O ambiente de tarefa é um segmento do ambiente geral, no qual a organização extrai as 

suas entradas e deposita suas saídas (ibid., p. 428). Trata-se do ambiente de operações 

de cada organização. É formado por fornecedores, clientes ou usuários, concorrentes e 

entidades reguladoras. 

No caso do comércio eletrônico, o ambiente de tarefa é dinâmico, caracterizando-se 

por maiores contingências impostas à organização, exigindo que a mesma absorva a 

incerteza e adote uma estrutura organizacional mutável e inovadora. Hagel IH & 

Armstrong (1999, p. 215-216) tratam da necessidade de as corporações repensarem o 

planejamento estratégico, em decorrência da dinâmica potencial de negócios originada 

do surgimento bem-sucedido de comunidades virtuais. 

O ambiente digital consiste numa teia mundial de redes de computadores e serviços 

de informação, onde pessoas de culturas distintas e lugares completamente diferentes 

podem pedir produtos e serviços, e empresas podem realizar transações de negócios 

com seus fornecedores e instituições financeiras (AMOR, 2000, p. 15). 

53 



No comércio eletrônico, os sistemas interorganizacionais permitem que haja um 

fluxo de informação, comunicação e colaboração entre duas ou mais empresas 

(CUNNINGHAM, 2000, p. 24). A eficiência no processo de transações como envio de 

ordens de compras, troca de propostas, contas e pagamentos, unificam empresas, 

fornecedores e clientes em torno de um modelo de negociação. 

A infra-estrutura tecnológica necessária para adoção de e-procurement pode ser 

implementada através de EDI (Eletronic Data lnterchange) ou pela Internet. O EDIjá é 

de conhecimento e uso das empresas há longo tempo, porém sua complexidade e 

limitação de integração impossibilitaram adesão expressiva por parte, tanto dos 

compradores, quanto dos fornecedores. Albertin (1999, p. 96) noticia que, apesar de o 

EDI ter sido desenvolvido na década de sessenta, até a metade da década de oitenta não 

era utilizado na grande maioria das empresas. Suas exigências técnicas não foram 

compatíveis com a disponibilidade financeira de investimento de diversos fornecedores, 

principalmente os de médio e pequeno porte, o que, de certa forma, inviabilizou sua 

implementação em larga escala. Entre as desvantagens de se implementar o EDI, Amor 

(2000, p. 17) cita os custos elevados. 

Com o surgimento da Internet, as empresas já seduzidas pelos conceitos de 

interatividade e conectividade introduzidos pela era do EDI, abraçaram a solução como 

uma forma de diminuição dos custos transacionais. A despeito das inúmeras vantagens 

da Internet, tais como as mencionadas acima: conectividade ao redor do mundo, 

interatividade, crescimento vertiginoso e uso relativamente barato, Albertin (1999, p. 

103-104) aponta o problema da inexistência de uma autoridade central para gerenciá-la, 

alegando que para compras eletrônicas não há uma entrega do produto assegurada, 
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aSSim como a questão da confiabilidade que, embora crescente, é, por vezes, 

questionável. 

As ferramentas tecnológicas disponíveis visam fornecer esta mesma interatividade e 

conectividade, de modo que o e-procurement possa reduzir custos e otimizar o processo 

de compras. Consoante os ensinamentos de Albertin (1999, p. 117): "A 17 tem o poder 

potencial de transformar não somente os processos de negócio, mas também o modo 

pelo qual os produtos e serviços são criados e comercializados, a estrutura e as metas 

das organizações, a dinâmica da competição e a real natureza das organizações". 

o pedido de cotação, também conhecido por RFQ (request for quotation), é uma 

ferramenta bastante utilizada para itens que não constam dos catálogos ou, onde não há 

contratos e acordos comerciais preestabelecidos (TURBAN, Efraim et a!. Electronic 

commerce: a managerial perspective. New Jersey: Prentice-Hall, 2000, p. 213). Esta 

modalidade de compra é uma forte ferramenta para negociação de contratos de 

fornecimento de médio e longo prazo. É utilizada quando os produtos e serviços são de 

baixo custo, porém representam um alto risco de impacto operacional, devido à média e 

longa duração dos contratos. Os itens cotados podem ser incluídos no catálogo para 

garantir a maximização dos ganhos no comércio eletrônico. 

o catálogo é uma ferramenta utilizada para itens padronizados e comprados 

periodicamente. Após negociação com fornecedores selecionados acerca de preços de 

produtos, normalmente de baixo custo e risco operacional, os funcionários da empresa 

podem consultar os referidos preços, bem como requisitar os produtos. A utilização de 

catálogos descentraliza a solicitação e a tomada de pedidos, ocasionando uma redução 

significativa no custo interno do processamento (NORRIS et a!., 2001, p. 81). Ao 
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mesmo tempo, preserva-se a política interna de delegação e aprovação de pedidos. Um 

dos grandes desafios do e-procurement é desenvolver estes catálogos com os 

fornecedores, em virtude da necessidade de os compradores classificarem, previamente, 

os produtos de acordo com a classificação interna de família de compras da empresa. 

o leilão também pode ser uma ferramenta utilizada para se efetuar compras de itens 

padronizados, em grande volume, realizadas esporadicamente. Faz-se necessário um 

"set up" inicial, ou seja, uma parametrização, que contemple o número de fornecedores 

envolvidos, o tempo de duração, especificações técnicas, amostras para análise de 

qualidade do produto, preço máximo e demais esclarecimentos prévios, a fim de se 

obter, durante o evento, a melhor performance possível. 

Na comunidade virtual de transações o poder do comprador fica muito maior, pois 

quem compra é que começa a determinar o preço. Apesar da vantajosa diminuição nos 

preços nas compras realizadas em leilões, há a desvantagem de não ser possível prevê

los, uma vez que a cada dia surgem novas e diferentes respostas de ofertas (NEEF, 

2001, p. 92). Quem vende pode decidir se é vantajoso vender por aquele valor 

estabelecido. As grandes corporações também já começaram a perceber como tirar 

proveito do poder que a Web transfere ao comprador. Quando decide fazer uma compra, 

o comprador pode estipular um preço máximo a ser pago pelo produto pretendido. O 

sistema enviará, então, mensagens de correio eletrônico a fornecedores cadastrados, 

dando início ao leilão reverso, também denominado buyer-driven or reverse auction 

(SCULLEY, Arthur B. & WOODS, W. William A. B2B exchanges: the killer 

application in the business-to-business internet revolution. New York: Harper Collins, 

2001, p. 91). A uma dada hora, os lances dos fornecedores são abertos, e o comprador 

fecha negócio com quem oferecer o melhor preço e/ou as melhores condições. 
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o cartão de crédito, igualmente conhecido por p-card (purchasing card) , é um 

sistema de gestão de compras que restabelece o processo global de compras pelo 

pagamento da fatura. O p-card é o meio para pagamento de compras efetuadas na 

Internet, principalmente através de catálogos eletrônicos. É particularmente adequado a 

compras de fornecimento de materiais de baixo valor, junto a um número restrito de 

fornecedores referenciados (GIUNIPERO & SAWCHUK, 2000, p. 143). 

Este sistema permite gerar economIas administrativas sobre gestão de compras 

freqüentes, no que tange ao tratamento automatizado de uma única fatura mensal, 

pesquisa de fornecedor, desnecessária geração de contrato no sistema de informações e 

processo de recepção. 

O p-card pode, ainda, atuar como ferramenta de delegação controlada de pequenas 

compras pelos clientes internos. Com este propósito, fixa-se um limite de despesas por 

pessoa, dentro de um período de tempo, onde o cliente interno pode comprar apenas nos 

fornecedores referenciados. 

Diante do acima exposto, não se pode olvidar a importância das novas tecnologias 

para o crescimento das empresas no mercado virtual. Nesse sentido, vale trazer o 

prognóstico de alguns teóricos a respeito do assunto (NORRIS et aI., 2001, p. XXVII): 

"A finalidade dessas novas tecnologias é suportar a cadeia de valor estendida. No 

futuro, já ficou claro que as empresas vão trabalhar juntas em cadeias de valor 

estendidas. As que forem capazes de ligar seus sistemas internos de informação em 

cadeias de informação paralelas que acompanham as cadeias de valor de bens físicos, 

vão prosperar; as que nãoforem capazes vão fracassar ". 
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3. ANÁLISE DO PROCESSO DE COMPRAS DE MRO NA INTERNET NA 

MICHELIN MUNDIAL 

3.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

o levantamento de dados para a dissertação foi efetuado junto à Michelin nos 

Estados Unidos, em Greenville, Carolina do Sul, e na França, em Clermont Ferrand, na 

região de Auvergnel2
. A escolha por estes países deveu-se ao fato de que o projeto 

piloto do Rubbernetwork.com está sendo implantado nos Estados Unidos, estendendo-

se à matriz da empresa, localizada na França. 

Primeiramente, a abordagem foi feita em cada um dos países acima mencionados, 

procurando apresentar as características e aplicação dos conceitos de MRO neles 

desenvolvidas. Após essa etapa, foi feita uma análise comparativa dos dados 

anteriormente expostos. 

3.1.1 E.U.A. 

A organização atual da área de compras da Michelin nos E.UA. apresenta 

compradores de MRO divididos em dois times. O primeiro denomina-se strategic 

sourcing, ao passo que o segundo intitula-se procurement, conforme se depreende do 

organograma apresentado a seguir na figura 2. Devido ao crescimento das compras 

indiretas, providas de baixo custo, mas alto volume de transações, houve a necessidade 

de se reorganizar o setor de compras relacionado a MRO, no que tange à estratégia de 

12 Os dados obtidos pelas Empresas Michelin nos E.V.A. e França provêm de documentos internos do 
Grupo e, devido ao seu caráter confidencial, não serão anexados à dissertação 
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negociação e aos especialistas de MRO. Veja-se o organograma proposto para a área de 

compras, exceto matéria-prima, apresentado na figura 3. 
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ORGANOGRAMA DO DEPT. DE COMPRAS DOS E.U.A. (corrente) 

I 
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Figura 2: Organograma do Departamento de Compras dos E.u.A. (corrente) 
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ORGANOGRAMA DEPT. DE COMPRAS DOS E.U.A. (proposto) 

Vice Pres, Compras 

América do Norte 

I 
I I I 

I Gerente Fornecimento Industrial I I Gerente de Serviços I I Gerente TI & Sistemos I 
I I I 

I I I I I I 
Strategic Soorcing MRO Strategic Sourci n9 Suporte Administrativo Strate9ic Sourcin9 Suporte Administrativo Manutenção de Si stemos 

Compradores Especialistas Compradores Compradores 

-1 Comprador II MRO Especialista ~ H MRO Especialista -1 Comprador H Analista H Comprador -j Coordenador de Qualidade H Técnico Sistemos I 
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H Comprador 

Comprador I 

Figura 3: Organograma do Departamento de Compras dos E.UA. (proposto) 



A referida organização prevê a existência de dez especialistas de MRO para cada 

negócio de atuação dentro do departamento de compras, além de cinco compradores de 

MRO, responsáveis pela estratégia de negociação. 

Em cada usma amencana, existem dois aprovisionadores, também chamados de 

procurers. Um dos procurers é responsável por matéria-prima, enquanto o outro o é por 

fornecimentos gerais. Uma terceira pessoa é formada e treinada para, quando 

necessário, cobrir as férias das duas primeiras. Esse núcleo centralizador é onde se 

realiza o trabalho em tempo pleno pelos dois aprovisionadores, técnicos ou 

administrativos de bom nível, mas que não possuem, necessariamente, formação 

supenor. 

Os aprovisionadores têm três funções pnnCIpaIS: fazer as compras urgentes, 

coordenar os problemas administrativos entre a usina e o serviço de compras central e, 

por fim, passar as ordens de compras em relação aos produtos não estocáveis. 

O limite de compra permitido para os aprovisionadores é de até US$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos dólares) por transação. Eles podem escolher se desejam comprar via p

card ou, ao invés, colocar uma ordem de compra, através do ERP da Oracle, 

implementado desde 1999. 

Somente as requisições são levadas aos aprovisionadores. Uma centena de compras 

são efetuadas por mês, diretamente pelos utilizadores, através do p-card. Cada usina 

tem entre cinqüenta e cem pessoas habilitadas a utilizar o p-card. As compras realizadas 

por meio de p-cards também não podem exceder o valor de US$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos dólares) por transação ou o equivalente a US$ 15.000,00 (quinze mil 
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dólares) por mês. O montante das despesas por usina (ordens de compra mais p-card) 

representa, a grosso modo, 5% do montante total do serviço de compras central. 

A contabilidade da Michelin nos Estados Unidos, mais especificamente o setor de 

contas a pagar, não autoriza o pagamento de nenhuma fatura se não houver uma ordem 

de compra ou p-card, pois desta maneira é exercido um maior controle sobre o processo 

de compras. 

3.1.2 FRANÇA 

No organograma da área de compras da França (figura 4) não há, ainda, nenhuma 

divisão específica para MRO, pelo fato da referida estrutura ser ainda muito recente, 

tendo sido implantada apenas nos Estados Unidos. Nesse sentido, observa-se o 

organograma que se segue: 
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Cada planta tem um grupo de aprovisionadores encarregados de adquirir produtos e 

serviços através de contratos não delegados e ordens de compras padronizadas sem 

contrato, observado o limite de 10.000 FRF (dez mil francos franceses), o equivalente a 

aproximadamente US$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares). Ao grupo é, igualmente, 

facultado colocar uma ordem de compra padrão para itens estocados sem contrato. 

Os grupos de aprovisionadores são compostos por duas ou três pessoas. Em regra, os 

aprovisionadores são provenientes de áreas técnicas ou são assistentes de compradores. 

A principal função do aprovisionador é transformar as crescentes requisições dos 

clientes internos em ordens de compra, após aprovadas pela hierarquia do requisitante, 

quer tenham sido feitas eletronicamente, quer tenham sido feitas de forma manual, ou 

seja, em papel. 

Conforme anteriormente mencionado, aos aprovisionadores não é permitido efetuar 

uma ordem de compra padrão acima de 10.000 FRF (dez mil francos franceses), ou seja, 

cerca de US$ l.500,00 (mil e quinhentos dólares). Nesses casos, eles têm que transmiti

la ao comprador responsável pela referida família de compras, pois somente este tem 

permissão para realizar ordens de compra desta grandeza. Tal procedimento deve-se ao 

fato dos aprovisionadores serem profissionais de nível técnico, devendo compras de 

maior valor serem efetuadas por compradores mais especializados. 

Os aprovisionadores também podem comprar via p-card, ou colocar uma ordem de 

compra pelo ERP da Oracle, implementado em 2000. 

Os aprovisionadores têm a responsabilidade de acompanhar o processo e os 

fornecedores para os quais eles enviaram a ordem de compra, com a finalidade de 
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controlar de perto toda a operação para que o produto ou serviço seja entregue dentro 

do prazo acertado e com a qualidade exigida. Os requisitantes, por sua vez, têm 

capacidade e autorização para visualizar as ordens de compra ligadas às suas 

requisições, de modo a que possam efetuar um rastreamento do processo, interferindo 

caso não venha a atender às suas necessidades. 

3.2 ANÁLISE COMPARATIVA 

Ao se traçar uma análise comparativa entre a Michelin E.UA e a Michelin França, 

no que concerne à implantação do comércio eletrônico B2B, constata-se uma maior 

velocidade de adaptação às novas tecnologias por parte dos E.UA. O desenvolvimento 

do projeto piloto Rubbernetwork.com nos E.UA. fez com que a divulgação das novas 

ferramentas tecnológicas e a maneira de se negociar eletronicamente fossem difundidas 

e absorvidas com mais facilidade por compradores e fornecedores daquele país. 

Na França, os fornecedores mostram-se mais relutantes em efetuar transações de 

forma eletrônica. A resistência francesa deve-se, também, ao problema da diversidade 

de moedas, haja vista que, em regra, os fornecedores vêm de diversos países da Europa, 

enquanto nos Estados Unidos a maior parte das negociações são feitas em dólar. Essa 

situação deve ser amenizada em 2002, com a entrada do Euro no mercado, uma vez que 

nem todos os países europeus aderiram à nova moeda. Outro fator diz respeito à 

questão do idioma, pois o sqftware foi elaborado em inglês. Hoje, novas versões estão 

sendo concebidas com a tradução em vários idiomas, - francês, alemão, espanhol e 

italiano -, o que facilitará a sua utilização. 
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A criação de setores de MRO dentro da organização da área de compras americana 

comprova a rapidez e adaptação da equipe à mudança cultural para compreender o e

business. 

A criação das centrais de procurement, em ambos os países, mostra o interesse do 

Grupo Michelin pela difusão da figura do aprovisionador, alocado dentro das plantas e 

perto dos requisitantes. 

As diferenças de limites de autonomia estabelecidos para os aprovisionadores, 

quanto aos valores permitidos para aquisição de produtos e serviços por transação, 

revelam que, aparentemente, a França procura ter maiS controle nas compras de 

materiais indiretos do que os E. U.A, por fixá-los em valores inferiores. Todavia, ao se 

elevar os limites de compra por transação, pode-se também obter um controle eficiente, 

através de relatórios periódicos, que retratam e rastreiam as compras eletrônicas, 

favorecidas pelo número menor de faturas, graças à ampliação do uso do p-card. 

Salienta-se, por oportuno, que o limite de compra permitido para os aprovisionadores 

nos E.UA. é o dobro do da França. Os E.UA. possuem novecentos e setenta p-cards 

distribuídos na empresa, com um volume de compras de doze milhões de dólares ao 

ano. 

Nos E.UA., há uma grande aceitação dos fornecedores em fazer parte de 

comunidades virtuais de transações e adotar os novos procedimentos de compras 

eletrônicas, o que facilita o desenvolvimento interno do e-business na empresa. 

Contudo, na França, não ocorre o mesmo fenômeno, havendo uma forte oposição por 

parte dos fornecedores, quanto à prática de negociação eletrônica e participação em 
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portais, devido aos motivos anteriormente mencionados, bem como por uma questão 

cultural. 

Apesar das divergências existentes, as diretrizes do Grupo Michelin partem de sua 

matriz, situada na França, o que revela o interesse da empresa em transformar o 

processo de compras, com objetivo de melhorar toda a cadeia de suprimentos, em todas 

as suas zonas geográficas de atuação. A injeção de investimentos no projeto 

Rubbernetwork.com e a abertura para a implantação local de ferramentas tecnológicas, 

através de parcerias estratégicas, confirmam a idéia de se propagar o e-business em todo 

o Grupo Michelin, criando uma cadeia de valor expandida e integrada. 
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4. PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE COMPRAS DE MRO BASEADO NA 

INTERNET PARA A MICHELIN BRASIL 

4.1 MODELO ATUAL 

No cenário atual, a busca por redução de custo em toda cadeia de suprimento tem 

ocasionado o aumento do relacionamento on-line entre os fornecedores e compradores 

conectados em portais, patrocinados por empresas de grande porte. A colaboração 

para a implantação do comércio eletrônico tem se desenvolvido entre empresas líderes 

e, por vezes, concorrentes em seus setores de mercado, como é o caso das empresas da 

indústria de pneu e borracha, pois a associação faz com que aumentem a eficiência 

competitiva e otimizem seus custos, logística, marketing, etc. (FRANCO JR., 2001, p. 

206). Estes consórcios industriais são formados por compradores e vendedores num 

marketplace específico. Hoje, há cerca de quarenta principais consórcios trabalhando 

no comércio eletrônico B2B, dos quais alguns estão relacionados abaixo (NEEF, 2001, 

p. 9 & SCULLEY & WOODS, 2001, p. 199): 

- Covisint.com: ligado ao mercado automobilístico, formado pela GM, Ford, Daimler 

Chrysler e Renault-Nissan. Tem um giro de duzentos e cinqüenta bilhões de dólares e 

sessenta mil fornecedores. 

- Exostar.com: ligado ao mercado aéreo e de defesa espacial, formado pela Boeing, 

BAE Systems, Lockheed Martin e Raytheon. 

- MyAircraft.com: ligado ao mercado aeroespacial, formado pela United 

Technologies e Honeywell International. 
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- GlobaINetXchange.com: ligado ao mercado varejista de supermercados, formado 

pelo Carrefour Supermarche, Sears Roebuck, Kroger e J. Sainsbury. 

- WorldWide Reatail Exchange: ligado ao mercado varejista de loja, formado pela 

Target, Kmart, Safeway, Walgreen, DairyFarm, além de outros treze. 

- e2open. com: ligado ao mercado de computadores, eletrônicos e telecomunicações, 

formado pela IBM, Acer, Hitachi, Matsushita, LG Electronics, Nortel Networks, 

Seagate Technology, Solectron e Toshiba. 

- Transoria: ligado ao mercado de alimentação, bebidas e produtos de consumo para 

casa, formado, principalmente, por um grande número de fabricantes. 

Como já se teve a oportunidade de mencionar, a Rubbernetwork.com está sendo 

concebida pelas maiores empresas da indústria de pneu e borracha - Michelin, 

Goodyear, Pirelli, Continental, Cooper, Sumitomo, entre outras -, com um giro de mais 

de cinqüenta bilhões de dólares por ano. 

Enquanto o projeto Rubbernetwork.com está em sua fase piloto, mais precisamente 

com implantação inicial nos E.UA., outras zonas geográficas da Michelin começam a 

pensar em desenvolver o comércio eletrônico B2B em paralelo. Dessa forma, 

preparam-se para a negociação eletrônica que, brevemente, deverá também ser feita 

através do Rubbernertwork. com. 

Na Michelin Brasil, as compras são realizadas, atualmente, de forma tradicional, ou 

seja, através da emissão da ordem de compra via fax ou correio, fazendo-se necessário 

70 



iniciar um processo de aculturação das pessoas da área, para que possam adaptar-se às 

novas ferramentas de trabalho utilizadas no comércio eletrônico. 

o departamento de compras da Michelin Brasil possui a gerência sobre a América 

do Sul e é constituído, hoje, por dezenove pessoas, como se infere do organograma que 

se segue (figura 5): 

71 



Compras de Bens de Equipamentos 
Fomecimentos Industriais 

Diversos, Energia 
Coordenação de Formação 

Bens de Equipamentos 
Coordenação de ProJetos 

Equipamento Mecânico 
Engenharia civil 

Partes Industnais 
Acordos Comerciais 

Coordenação de Projetos 

Partes Industriais 
Prod.Auxiliares Fabric. 

Acordos Comerciais 

Propaganda 
Acordos Comerciais 

Equip. Elétricos 
Automação e Energia 

Mat. Importado 

ORGANOGRAMA DEPT. DE COMPRAS DO BRASIL 

Assistente 

Reporting e Qualidade 

Diretoria de Compras 
América do SUl 

CAN 

Suporte AdminIstrativo 
Compras Infotel 

Gestão de Sistemas 

I nfote I 
Compradores 

Consultor 
Software 
Hardware 

Hardware 
Serviço de Manutenção 

Secretaria 

Correspondente RNC 
e It System 

Projeto ERP 
Key Use r 

Projeto ERP 
Key Use r 

Projeto ERP 
Key User 

Compra de Serviços 

Produtos Logísticos 

Marketing 
Trei namento 

Logística Pessoal 

serviÇOS Industriais 
Meio Ambiente 

Consultoria 

Figura 5: Organograma do Departamento de Compras do Brasil 

Compra de Maténas Primas 

Borrllcha Sintética 
Reforços Metálicos 

Texteis 

Produtos Químicos 
Partes Metálicas 
Borracha Natural 

Cargas 
Derivados de Petróleo 

N r--



Desde março de 2001, o Departamento de Compras, chamado de AS/R/A, está 

estruturado em quatro áreas, a saber: Grupo de Matérias-Primas, Grupo de Serviços, 

Grupo de Bens de Equipamentos e Grupo de Suporte. 

o Grupo de Matérias-Primas é responsável pela compra de borracha natural, 

borracha sintética, petroquímicos, cargas, produtos químicos, reforços metálicos, 

reforços têxteis, aço para rodas, semi-acabados de borracharia, matérias-primas para 

desenvolvimento de novas fórmulas, entre outros produtos do gênero. 

Por sua vez, o Grupo de Serviços é responsável pela aquisição de serviços como: 

logística de pessoal (agência de viagens, companhias aéreas, locação de veículos, 

hotelaria, mudança de funcionários, táxis), logística de produto (armazéns, operadores 

logísticos, despachantes, courrier) comunicação, marketing, consultorias, meio 

ambiente (tratamento de água e destinação de resíduos) e serviços industriais diversos 

(limpeza, manutenção, segurança, jardinagem, alimentação, lavanderia). 

o Grupo de Bens de Equipamentos tem por missão adquirir para a empresa todas as 

máquinas, equipamentos, componentes e materiais auxiliares necessários à sua atividade 

industrial. Também contrata obras civis e serviços correlatos. Fora da indústria, adquire 

os materiais utilizados nos escritórios e nas atividades de marketing e comunicação. 

Por derradeiro, o Grupo de Suporte é encarregado da compra de produtos de 

informática e telecomunicações, além de todo o suporte administrativo do departamento 

de compras: planos e resultados, reportings, qualidade, sistemas de informação, projeto 

Rubbernetwork, projeto e-business, projeto p-card, intranet e módulo de suprimentos do 

ERP. 
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Atualmente, a Michelin Brasil contrata duas empresas para efetuar compras de 

materiais indiretos no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), por transação. Não 

obstante, o método de aquisição ainda é feito de maneira tradicional por ambas as 

empresas contratadas, sendo emitidas ordens de compra através de fax. Essas empresas 

externas absorvem os pedidos que são repassados pelos compradores, diminuindo, por 

um lado, a carga de trabalho do departamento de compras. Por outro lado, isso não 

elimina a necessidade de se exercer um criterioso trabalho de distribuição dos pedidos e 

manter-se um controle e auditoria periódicos das compras. O fato do requisitante não 

dispor, até o presente momento, de uma ferramenta tecnológica eficaz, via Internet, que 

lhe permita emitir um pedido diretamente ao fornecedor, com condições 

preestabelecidas em acordos comerciais, gera um volume enorme de pedidos para o 

departamento. Na fase atual, o problema é resolvido com a terceirização das compras, 

por não ser recomendável aumentar-se o número de compradores efetivos. 

Como já foi dito, o procurement pode ser dividido em duas categorias: materiais 

diretos e indiretos (NEEF, 2001, p. 24-25). Os diretos são aqueles envolvidos com a 

produção de produtos acabados, inclusive matéria-prima e componentes. Os indiretos 

são comodities ou serviços que são comprados no dia a dia, relacionados à 

operacionalidade do negócio, tais como bens de equipamento, serviços, material de 

escritório, entre outros. 

No organograma do Brasil os conceitos de MRO e ORM ainda não são nitidamente 

aplicados e, normalmente, as empresas denominam MRO como sendo um grupo único 

de materiais indiretos. 
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o processo de compras divide-se em 4 fases principais, as quais envolvem: o pedido 

de proposta, a pré-seleção, o estudo mais profundo da proposta e, por fim, a fase de 

negociação e decisão, conforme apresenta-se adiante na figura 6. 

A participação do cliente interno torna-se fundamental, desde a elaboração de um 

caderno de especificações, contendo suas necessidades detalhadas, até a decisão para 

emissão da ordem de compra. 

Os fornecedores, por sua vez, contribuem para o desenvolvimento do processo de 

compras com a apresentação de suas propostas. Após o completo entendimento pelos 

compradores do conteúdo das propostas, caso estejam alinhadas com o pedido feito pelo 

cliente interno, passar-se-á à fase de negociação. 

Contudo, deve-se salientar que este mesmo processo de compras poderá ser 

otimizado de maneira a se cumprir todas as fases, de forma mais veloz, precisa e 

controlada, pelo emprego das ferramentas tecnológicas advindas da implantação do 

projeto de e-business. 
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Figura 6: Processo de Compras 
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A Michelin Brasil ainda não utiliza as ferramentas tecnológicas de E-MRO 

disponíveis no processo de compras, como pode-se observar na figura 7: 

I f) ,aWlmll Processo de Compras Atual 

Requisição '---- ----=-.vr - ---' 

Aprovação 
'------'--1

V
,...:.----' 

Análise 
L---... V.-- --' 

Envio do Pedido 

:z7 

Sistema Legado 

Contas a Pagar H Banco 

Contabilidade 

Figura 7: Processo de Compras Atual 

4.2 MODELO PROPOSTO 

Partindo do princípio de que não existe uma única solução para se trabalhar com e-

business na empresa, abre-se o leque para a escolha de um modelo que seja escalável e 

sofra ajustes que o complementarão ao longo do seu desenvolvimento. É por isso que na 

Michelin Brasil, não é suficiente esperar a chegada do projeto Rubbernetwork.com para 

se dar início à implementação do e-business na área de compras. Os profissionais que 

irão participar do projeto podem ganhar muita experiência na implantação de 

ferramentas tecnológicas e mudanças nos processos tradicionais, formando-se, assim, 
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uma equipe mais preparada para trabalhar com o Rubbernetwork.com integrado num 

futuro próximo, conforme a figura 8 a seguir: 

Rubbemetwork.com Integrado 

Arquitetura para integração da solução de 
e-procurement da Michelin ao Portal Rubbernetwork 
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Figura 8: Integração e-Procurement com o Portal Rubbernetwork.com 

Em pnmeIro lugar, urge decidir se o caminho será desenvolver-se uma solução 

própria ou, diversamente, buscar-se uma solução terceirizada para Michelin Brasil. Uma 

solução própria acarretará maiores investimentos em segurança, no hardware exigido, 

nas licenças dos softwares, no tempo de integração dos ambientes operacionais, no 

custo da equipe de tecnologia e na necessidade de reinvestimentos para manter-se 

atualizada toda a infra-estrutura tecnológica montada. Sendo assim, mostra-se mais 

adequada uma solução terceirizada, onde a implantação se dará em menor prazo, com 

hardwares e softwares contemplados, suporte especializado, integração de sistemas 

inclusos e custos mais previsíveis e negociados, diminuindo-se o risco dos custos 

imprevistos. 
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Escolhida a solução terceirizada, antes de se buscar candidatos de ASP com portal 

independente no mercado, é preciso definir-se algumas questões prioritárias que ditarão 

o negócio, tais como: 

- se a solução abrangerá materiais indiretos, diretos ou ambos; 

- se as requisições serão desktop de forma on-fine, centralizadas ou ambas; 

- se a implantação será em uma planta ou em todas; 

- se o objetivo será aumentar ou diminuir o número de fornecedores; 

- o grau de integração com os sistemas legados ou ERP; 

- o funcionamento do workflow de aprovação na Web ou no sistema interno da 

empresa; 

- se a plataforma e s~ftware utilizados possuem tecnologia globalizada; 

- as parcerias estratégicas de tecnologia; 

- se a infra-estrutura será hospedada fora ou dentro da empresa e os níveis de 

segurança; 

- o procedimento quanto às questões legais; 

- as mudanças organizacionais necessárias. 
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Traçando-se uma matriz de B2B e dividindo-a em 4 quadrantes, conforme a figura 9 

a seguir, apresenta-se no eixo vertical "compras estratégicas e não estratégicas", no eixo 

horizontal "compras repetitivas e não repetitivas", no plano superior (primeiro e 

segundo quadrantes) "compras diretas" e no plano inferior (terceiro e quarto quadrantes) 

"compras indiretas". 

B2B Marketplace 

Compras Estratégicas 
materiais diretos - fornecedores vel1icais 

Produtos especializados. N~ociações on-line que pennitem suavizar 
picos e vales na demanda e fornecimento 
rápido IW negociações de cotmnlities. 
Ex.: e-SteeJ. 

Indústria específica (química, p1ástica,etc.). 

As negociações estabelecem um 
relacionamento entre compradores e 
vendedores, sem que um tenha 
conhecimento da identidade do outro. 

Compras Alto grau de preços e 
Não Repetitivas demanda volátil. 

F . t::~ rád' Enorme custo ativo fix omccllllcnLo u>po ICO _ 

(raro envoh -imento Não pode se encerrar 
de longo tel1l1O) rapidamente. 

Ex.: Energia, Utilidad 
Bem de Eq., A núncios. 

Distribuidores para ~~ar entr~as 
coofiáveis. 
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Larga gama de fornecedores. 
Difusão de e-procurenW!lf1. 
Ex.: MRO e ORM 

Compras 
Repetitivas 
Suprimento Sistcmático 
(contratos tendem a ser 
de longo tenno), 
relacionamento estreito 
(Commodif) , lrading) 

Compras Não Estratégica 
materiais indiretos / fornecedores hOlizontais 

Figura 9: Matriz de B2B (KAPLAN, Steven & SA WHNEY, Mohanbir. E-hubs: The 

New B2B Marketplaces. Harvard Business Review, Boston, v. 78, n. 3, p. 99, may-june 

2000.) 
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A partir daí, é possível concluir que: As compras indiretas, principalmente as do 

quarto quadrante, são mais propícias para se iniciar o projeto de e-business, pelo fato de 

se agregar o baixo valor dos produtos com o alto custo das transações. Além disso, o 

relacionamento com os fornecedores é mais estreito e propenso a acordos comerciais. 

Em se tratando de compras não estratégicas, o risco é menor para se InICIar a 

implantação de uma nova forma eletrônica de se fazer negócios. 

Uma função que será bastante afetada com a implantação do comércio eletrônico 

B2B na empresa é a do procurement, pelo menos para compras de MRO (NEEF, 2001, 

p. 58-59). É preciso analisar-se os tipos de requisição que serão utilizados, 

simultaneamente, dependendo de cada caso. 

A requisição desktop de forma on-line possibilitará ao cliente interno fazer um se(f

service para as suas necessidades, desde que os produtos e serviços a serem adquiridos 

estejam cobertos por um acordo comercial (NEEF, 2001, p. 79). Este acordo deve ser 

previamente negociado pelos compradores em contato com os fornecedores. Após a 

negociação, os itens pré-negociados ficarão disponíveis e acessíveis pela intranet, sendo 

devidamente inseridos num catálogo eletrônico. 

Para os produtos e serviços fora de acordo comercial, as requisições deverão ser 

encaminhadas para uma central de procurement, situada em cada planta da Michelin 

Brasil (ibid., p. 79-80). Dessa forma, ter-se-á uma central de procurement nos três 

pontos chaves da empresa, no Rio de Janeiro: uma em Campo Grande (planta de pneus 

pesados para ônibus e caminhões), outra em Itatiaia (planta de pneus de carros de 

passeio) e, finalmente, no escritório central, situado na Barra da Tijuca. 
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Cada planta terá entre dois e três aprovisionadores, também chamados de procurers. 

Os procurers são profissionais de nível técnico que têm autonomia para efetuar compras 

até um limite estabelecido para cada transação, podendo ser este de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Este grupo também poderá colocar uma ordem de compra padrão para itens 

estocados sem contrato. 

Os aprovisionadores terão a função de coordenar os problemas administrativos entre 

a planta e o departamento de compras central. Além disso, serão responsáveis por 

enviar as requisições para os compradores especialistas da determinada família de 

compras a que o item pertencer, quando o valor da compra ultrapassar o limite 

estabelecido. 

Assim como ocorre na Michelin França, no modelo proposto, os aprovisionadores 

terão a responsabilidade de acompanhar o processo de compras, fiscalizando a atuação 

dos fornecedores para os quais eles enviaram a referida ordem de compra, ao passo que 

os requisitantes terão capacidade e autorização para visualizar as ordens de compra 

ligadas às suas requisições, de modo a acompanhar o status do seu pedido. 

Os aprovisionadores poderão, também, centralizar os problemas de nível técnico e 

operacional decorrentes da utilização de ferramentas disponíveis no portal 

independente, apresentados por cada usuário. Desta maneira, ao reportar o problema ao 

serviço de suporte, os aprovisionadores terão o controle documentado do atendimento, 

no qual constará o número de cada chamado aberto, horário e nome do usuário. Isso 

permitirá avaliar a eficiência do atendimento e a satisfação do cliente interno. 
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Os aprovisionadores deverão escolher a forma de pagamento a ser realizada, de 

acordo com o fornecedor. Assim, poderão comprar via p-card ou colocar uma ordem 

de compra, através do sistema legado. Muito em breve, poderão utilizar-se do ERP da 

IDE (J.D. Edwards Enterprise Software), que encontra-se, atualmente, em fase de 

implantação. Os próprios requisitantes também estarão munidos de p-cards com limites 

estabelecidos por transação e por volume mensal, em consonância com suas funções 

específicas. 

Como na Michelin Brasil o sistema legado que está em funcionamento já permite, 

internamente, a emissão de requisições em forma eletrônica, ou seja, sem papel, os 

aprovisionadores deverão recebê-las, após terem passado por um circuito de aprovação. 

Não obstante, não terão autonomia para aprovar requisições oriundas de outros setores. 

O workjlow de aprovação da requisição de compras para itens de catálogo, conforme 

se depreende da figura 10 a seguir, poderá ser tratado dentro do próprio portal 

independente, com os limites individuais impostos, conforme critério estabelecido pela 

Michelin. Todas as demais requisições também poderão ser efetuadas via workjlow de 

aprovação do portal independente, o que reduzirá, sensivelmente, o custo das licenças 

para requisitantes do futuro ERP em implantação. 
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Workflow de Aprovação 

• Michelin define politica de aprovações (limites e aprovadores) 

• Senhas e logins são atrelados aos limites definidos 

• Sistema automaticamente encaminha para o aprovador designado 

• Sistema aceita mais de um aprovador no mesmo nível 

• Sistema aceita a função "Aprovado r Substituto" 

• Todas as etapas dependem de login e senha 

• Todas as etapas são registradas e auditáveis 

• Requisitante acompanha status do pedido 

• Workflow permite descentralização de requisitantes 

Figura 10: Workjlow de Aprovação 

o nível de integração entre o portal independente e o ERP deverá permitir que todas 

as operações de compras sejam consolidadas no sistema corporativo IDE. Uma vez 

enviado ao fornecedor um pedido, o mesmo deve ser transformado em ordem de compra 

dentro do ERP. 

Após o estágio inicial de adaptação dos fornecedores às novas ferramentas 

tecnológicas, a tendência é a redução drástica de custos administrativos, principalmente 

no que se refere a gastos com fax. O número de fornecedores deverá diminuir, 

passando-se a se negociar com aqueles que tiverem um maior grau de comprometimento 

com o projeto e mantiverem a qualidade do produto e serviço, entregues no prazo, nas 

condições acordadas. 
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No que concerne à infra-estrutura do projeto relativa às plataformas e sC?ftwares 

existentes, verifica-se que algumas companhias têm se especializado em desenvolver 

sC?ftwares para negociação em B2B, tais como: Ariba, CommerceOne, Moai 

Technologies, RightWorks e i2 Technologies, entre outras (SCULLEY & WOODS, 

2001, p. 116). 

Isto vem ao encontro dos investimentos realizados pelos fornecedores de ERP, que 

estão capacitando seus módulos convencionais para operação baseada na Web. Para 

tanto, estão acrescentando módulos de compra e venda eletrônica, integrando cadeias de 

valor expandidas, proporcionando opções de implementação em host remoto e 

possibilitando o desenvolvimento de portais em combinação com outros fornecedores 

de aplicativos no mercado de B2B. 

As parcerias estratégicas de tecnologia são importantes, na medida em que poucas 

empresas estão aptas a desenvolver sozinhas uma empresa B2B, o que abrange desde a 

aquisição de produtos e serviços até a hospedagem de informações (CUNNINGHAM, 

2000, p. 66-67). 

A formação de uma rede de parcenas estratégicas de tecnologia invoca algumas 

questões, a saber: relacionamentos, largura de banda (quantidade de recursos 

disponíveis para completar uma tarefa), veículo de comunicação comum, 

compartilhamento de informações e expansão das conexões, através de rede de 

parceiros (CUNNINGHAM, 2000, p. 71-73). 

Uma rede de parcenas deve ser composta por parceIros internos para o 

desenvolvimento e suporte do planejamento do negócio, e parceiros externos para 
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auxiliar na implantação tática e estender o alcance e a penetração da execução 

estratégica de mercado. 

É preCISO buscar-se parceiros com muita cautela, levando-se em consideração o 

número limitado de profissionais experientes na área de e-business e os ambientes ainda 

inexplorados do B2B. 

Algumas empresas de software no segmento B2B têm se destacado, ao oferecer suas 

aplicações para área de compras, conforme se verifica na tabela 1 abaixo (GIUNIPERO 

& SA WCHUK, 2000, p. 179-209): 

EMPRESA PRODUTO 

Agentics Supply Channel 

American Software ECONlPurchasing 

Ariba Operating Resource Management (ORMS) 

Aspect EXplore 2000 - eDesign, eSource, 

eOperate 

Baan E-Enterprise suite 

Brio Brio One 

BuyerZone e-Catalog 

Chemdex Corp Chemdex Marketplace 

Clarus E-Procurement 

Commerce One BuySite 5.0 

Connectlnc. com MarketStream 

Dazel Web Delivery for Purchasing 

Digital Market Digital Buyer 5. O 

Dun and Bradstreet & SAS Institute Inc. Transaction-Ievel purchasing data 

Elcom PECOS Internet Procurement Manager 

FairMarket AuctionPlace, AutoMarkdown 
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EMPRESA PRODUTO 

Free Markets Bid Ware Internt Technology 

General Electric TPN Post 

i2 APS Support decision; TradeMatrix portal 

Information Builders WebFOCUS 

Intelisys Electronic Comerce 4Sight Benchmark Procurement process 

J.D.Edwards One World; ActivEra portal 

Kewill ERP Division MAX - Purchasing Control Module 

Netscape BuyerXpert 

NetReg Purchasing Online 

Oracle Fast Forward Internet Procurement (FFIP) 

PartNET ECommerce 

Peoplesoft Uses Commerce One Procurement products 

Procureit ProcureIT 

ProcureNet OneSource Procurement 

PurchasePro. com PurchasePro. com 

PurchasingCenter. com Web portal for MRO 

Remedy Corpo Remedy Purchasing @ Work 

SAP SAP Rl3; my SAP.com 

SAS Institute Supplier Relationship Management 

SciQuest Custom Purchasing Solutions 

Solix IOperations 

Supplybase.inc Supplybase. manager 

SupplierMarket.com SupplierMarket.com 

Technical Services Associates Gateway Client Server 

Trilogy Software Buying Chain 

Works.com Works.com 

Tabela 1: Empresa (Segmento B2B) X Produto (Software) 

Quanto ao níveis de segurança, primeiramente, cumpre ressaltar que todo ambiente 

tecnológico da plataforma deverá se encontrar em instalações de hosting. Somente 
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pessoas devidamente autorizadas poderão ter acesso ao ambiente, de forma a garantir a 

sua integridade fisica. Medidas de combate a incêndio, instalações elétricas com 

geradores e no-breaks, reservas de água, combustível e, até mesmo, alimentação para os 

operadores, visam garantir o funcionamento contínuo e uma completa autonomia, 

durante vinte e quatro horas e sete dias por semana, por um certo período de tempo, até 

que as situações inusitadas sejam normalizadas. 

Instalação de firewalls encarregados de manter o ambiente de rede e recursos do 

ambiente tecnológico livres de acessos indevidos e penetração de intrusos deve proteger 

a camada de apresentação dos aplicativos, bem como a camada de banco de dados 

(CUNNINGHAM, 2000, p. 110-111). 

Certificados de segurança para encriptação das informações, na autenticação do 

usuário e durante o processo de compra, devem ser exigidos para proteção e 

confidencial idade dos dados. Desse modo, todos os usuários deverão possuir login e 

senha individuais para iniciar o acesso à plataforma, em conformidade com as 

permissões e funcionalidades específicas predefinidas para cada usuário (ibid., p. 109-

110). 

A manutenção da integridade dos dados é fundamental para possibilitar o trabalho de 

uma auditoria e a recuperação das informações. Planos de contingência deverão ser 

acionados, com o propósito de manter as informações e os dados seguros. Para 

certificação quanto à não violação da integridade dos dados, é comum efetuar-se, 

periodicamente, simulações de ataque, a fim de testar e manter atualizado e preparado o 

ambiente tecnológico contra novas práticas invasivas. 

88 



As técnicas de criptografia disponíveis já apresentam condições materiais para a 

identificação de sua autoria e a verificação da integridade de seu conteúdo, sendo 

inclusive utilizadas como meio probatório. Assim, soluções técnicas têm sido 

desenvolvidas no âmbito da informática, buscando preencher as exigências legais de 

certeza e segurança para a utilização dos arquivos digitais como documentos (DINIZ, 

Davi Monteiro. Documentos eletrônicos, assinaturas digitais: da qualificação jurídica 

dos arquivos digitais como documentos. São Paulo: LTr, 1999, p. 49 e 25). 

Tecnicamente falando, uma assinatura digital pode substituir uma assinatura manual 

(AMOR, 2000, p. 122). Ao ser criptografada, através de uma chave particular dos 

remetentes, a escrita passa a significar um conjunto de símbolos, de conhecimento 

restrito, sendo incompreensível para quem não detém o padrão de conversão para sua 

leitura (DINIZ, 1999, p. 28-33). Este conjunto de símbolos pode ser descriptografado 

pelas pessoas que estiverem de posse da chave pública. Uma chave privada deve ser 

sigilosa e de conhecimento de seu criador, enquanto a chave pública é liberada para 

terceiros. 

As assinaturas digitais buscam ter o mesmo valor das assinaturas de próprio punho, 

na negociação eletrônica e na elaboração de contratos. Todavia, uma estrutura com 

amparo legal precisa ser ainda claramente definida, de forma a abranger a Internet 

globalmente. 

Sob o aspecto legislativo, esforços estão sendo empreendidos no sentido de 

regulamentar esta utilização. No Brasil, alguns projetos de lei tratam do assunto, tais 

como: Projeto de Lei nO 1589, de 1999 (dispõe sobre comércio eletrônico, validade 

jurídica do documento eletrônico e assinatura digital); Projeto de Lei n° 1483, de 1999 
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(institui a fatura eletrônica e a assinatura digital nas transações de comércio eletrônico) 

e Projeto de Lei n° 672, de 1999, originário do senado federal (dispõe sobre comércio 

eletrônico). 

Verifica-se, portanto, que a legislação pátria ainda precisa reconhecer a idoneidade 

dos arquivos digitais para formalização dos atos em geral. O sistema jurídico, ao se 

adaptar às novas regras de negociação impostas pelo mercado eletrônico, necessitará 

internalizar o fato de que a existência de uma escrita tradicional não mais significa seu 

indissociável vínculo a um objeto corpóreo (DINIZ, 1999, p. 49). 

A implementação de uma negociação eletrônica, além da automação de tarefas, 

proporciona novas formas de organização e mudanças estruturais nos processos. Isso 

pode vir a criar um impacto significativo nas operações e, muitas vezes, as empresas 

não estão preparadas para tais mudanças. 

Desenvolver as transformações necessárias para que a empresa se torne efetivamente 

integrada aos novos processos negociais, envolve o engajamento de pessoas, mudanças 

culturais e nos elementos estruturais da empresa. É preciso que haja uma predisposição 

para a realização dessas mudanças associadas à tecnologia da informação. Os 

profissionais devem ser treinados e desenvolver competências críticas para o novo 

ambiente de negócios (FRANCO JR., 2001, p. 262-263). 

O comprometimento das lideranças da empresa com as transformações desejadas 

permite modificar a cultura da empresa, identificando e alterando valores e conceitos 

inadequados. Administrar a ansiedade e a expectativa, bem como trabalhar resistências 

individuais e departamentais, é fundamental para a concretização e sucesso do projeto 
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(JOIA, Luiz Antonio. Reengenharia e Tecnologia da Informação - O Paradigma do 

Camaleão. São Paulo: Pioneira, 1994, p. 76-78). Para tanto, deve-se acompanhar de 

perto todas as suas fases, de modo a assegurar o uso pleno das novas ferramentas 

tecnológicas e conceitos aplicados em todos os níveis da empresa, com a real 

incorporação do novo modelo e abandono de velhas práticas organizacionais e 

gerenciais (CUNNINGHAM, 2000, p. 86). 

Gerentes de projeto de muitas empresas encontram, por vezes, dificuldades para 

sustentar investimentos voltados ao incremento do aprendizado e crescimento da 

capacidade da equipe de trabalho, dos sistemas e dos processos organizacionais 

(KAPLAN, Robert S. & NORTON, David P. A estratégia em ação: balanced 

scorecard Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 131-132). Isto se deve ao fato de que os 

investimentos são contabilizados como despesas, implicando sua redução em economia 

a curto prazo, quanto ao desempenho financeiro. As conseqüências adversas da falta de 

investimento em habilidades organizacionais não são sentidas a curto prazo. Todavia, é 

importante enfatizar a necessidade vital de se investir no aprendizado e motivação dos 

funcionários, no crescimento de suas capacidades e dos sistemas de informação 

(BAIL Y, Peter et. aI. Compras Princípios e Administração. São Paulo: Atlas, 2000, p. 

425-428). 

Processos de aprendizagem possibilitam acumulação de competências, o que, por sua 

vez, é responsável por alavancar processos e organização de projetos (NONAKA, 

lkujiro & T AKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa. Rio de 

Janeiro: Campus, 1997, p. 61-83). Os recursos que proporcionam este desenvolvimento 

são acumulados e incorporados pelos profissionais, através do conhecimento tácito e 

habilidades, e em sistemas organizacionais. Este conhecimento tácito é pessoal e 

91 



específico, devendo ser compartilhado através de um processo de socialização. A 

exteriorização do conhecimento conceitual para um grupo de pessoas envolvidas na 

inovação de um processo, o toma explícito. A combinação de competências interessadas 

no mesmo processo faz com que a transmissão em linguagem formal possibilite a 

difusão de um conhecimento sistêmico que, ao interiorizar-se nas pessoas, produz um 

conhecimento operacional para a empresa. 

o conhecimento tácito inicia-se em nível individual, podendo ser mobilizado e 

ampliado aos setores, divisões e departamentos de toda a organização, tomando-se 

conhecimento explícito e base do conhecimento organizacional. Desta maneira, a 

criação do conhecimento organizacional decorre de um processo em espiral, que passa 

por quatro modos de conversão de conhecimento: socialização, extemalização, 

combinação e intemalização. Nesse sentido, veja-se a figura 11 (NONAKA & 

TAKEUCHI, 1997, p. 69): 

Conhecimento Tácito para Conhecimento Explícito 

Conhecimento 
Tácito 

de 

Conhecimento 
Explícito 

SOCIALIZAÇÃO 

INTERNALIZAÇÃO 

Figura 11 : Conhecimento Organizacional 

EXTERNALIZAÇÃO 

COMBINAÇÃO 
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Deve-se buscar, primeiramente, capacitar o grupo de compradores da empresa, no 

que concerne à aplicação das novas técnicas de negociação, pelo emprego das 

inovadoras ferramentas tecnológicas disponíveis, de modo a criar conceitos novos e 

explícitos a partir do conhecimento tácito (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 71-75). 

o departamento de compras na Michelin Brasil é composto, na sua maIOna, por 

compradores experientes, que obtiveram conhecimento tácito ao longo dos anos de 

serviço na empresa. Este grupo de compradores passará a conviver diariamente com a 

inovação das práticas de negociação eletrônica e ganhará experiência na utilização das 

ferramentas tecnológicas, bem como familiaridade com os novos conceitos, que também 

serão utilizados no Rubbernetwork.com. 

Com a implantação do comércio eletrônico B2B e suas implicações, o comprador 

mudará completamente seu perfil, diminuindo consideravelmente tarefas 

administrativas e ampliando tarefas produtivas e estratégicas. O comprador será um 

negociador especializado, de acordo com as famílias de compras, e terá tempo para 

pesquisar e entender o comportamento do mercado. As informações detalhadas e a 

análise profunda dos fornecedores permitirão um nivelamento do conhecimento entre as 

empresas, pois hoje o fornecedor conhece mais a Michelin do que ela o conhece. Assim, 

o comprador poderá dedicar-se, igualmente, à captação e ao desenvolvimento de novos 

fornecedores que possuam excelente qualidade. 

Como algumas negociações têm característica global, os compradores, muitas vezes, 

já receberão alguns contratos pré-negociados através do portal do Rubbernetwork.com. 

Portanto, os compradores deverão ser considerados estrategistas de negócios. Dessa 

forma, terão que saber qual a melhor ferramenta tecnológica a ser usada para cada tipo 
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de negociação, de acordo com a ocasião, e por qual portal devem buscar a solução para 

melhor atender seus clientes internos. 

Alguns compradores atuais não praticaram solidamente, ao longo dos anos, a tarefa 

de negociar, limitando-se a tomar pedidos e enviá-los aos fornecedores. Outros, por sua 

vez, não possuem nível de formação superior necessário ao posto de estrategista de 

negócios. Além disso, alguns poderão não se adaptar e criar resistências à implantação 

da nova forma virtual de se fazer negócios. Dentre essas possíveis situações, 

compradores assim identificados poderão ser remanejados para o posto de procurers, 

sendo alocados nas centrais de procurement, distribuídas entre as plantas da Michelin. 

o departamento de compras deverá, provavelmente, ter um quadro de funcionários 

mais reduzido, porém mais dedicado a tarefas produtivas, que contribuirão para 

satisfação do cliente interno e aprofundamento no relacionamento com os fornecedores. 

Dessa maneira, buscar-se-á melhores contratos e negociações, com o objetivo de se 

assegurar a qualidade dos produtos e serviços, a serem entregues nos prazos ajustados, 

com menores preço e custo administrativo em todo o processo de compras. 

4.3 WORKFLOW DO MODELO PROPOSTO 

Há dois modelos de workflow de um sistema de procurement: one-to-many model e 

many-to-many modelo 

No modelo one-to-many, o comprador mantém na empresa os catálogos e banco de 

dados de vários fornecedores de produtos e serviços e é responsável por contratar todas 

as transações da empresa, pelo sistema corporativo de compras e financeiro. Embora os 

vendedores forneçam informações nos catálogos sobre produtos, serviços, preços, 
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disponibilidade e assim por diante, o comprador, como hospedeiro, tem a incumbência 

de manter as informações atualizadas. A maior parte dos sistemas correlaciona a ordem 

de compra com uma fatura eletrônica e auto matiza o processo de aprovação. Tudo isto 

está integrado ao sistema de requisição. Por isso, os fornecedores de ERP estão 

acrescentando funcionalidades em seus produtos, teoricamente capazes de fazer esta 

integração (NORRIS et aI. , 2001 , p. 176-181). 

A grande vantagem deste modelo é o controle que se tem dos produtos e serviços 

disponíveis nos catálogos, e que poderão ser adquiridos com o uso de um p-card. Este 

modelo tem sido utilizado pelas empresas, na tentativa de oferecer um sistema de 

requisições self-service desktop para os empregados. Nesse sentido, veja-se a figura 12 

abaixo (NEEF, 2001, p.78): 

Figura 12: Modelo One-to-Many 

Comprador 

Sistema Corporativo 
do Comprador 

o modelo many-to-many, baseado num portal independente, permite que múltiplos 

compradores e vendedores façam negociações de forma eletrônica, a partir de um ponto 

comum de integração, sendo este modelo o mais apropriado para a Michelin Brasil 
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(NEEF, 2001, p. 64). O participante, ao digitar seu login e sua senha, pode acessar um 

Web si/e, onde terá a visão dos catálogos, leilões e ofertas, além de rotinas de 

pagamento e outras informações referentes a produtos e serviços. O patrocinador do 

portal independente terá a pretensão de sempre elevar o nível da gama de serviços a 

serem oferecidos para seus membros, através de CRM (Customer Relationship 

Management), caracterizando uma verdadeira comunidade virtual de interesses 

comuns. 

Como vantagem desse modelo, apresenta-se o fato de que o comprador não necessita 

ser o hospedeiro, o que diminui o seu custo, pagando uma taxa de utilização pelos 

serviços do portal independente, que na verdade desempenha o papel de um ASP 

(Application Service Provider). Diferentes fornecedores possuem diferentes descrições 

para produtos similares, o que dificulta a geração e atualização dos catálogos. Este 

trabalho pode ser executado pelo ASP, que manterá os catálogos com descrições 

padronizadas, permitindo aos fornecedores o acesso e atualização de cada item, quanto à 

dinâmica de preço, inclusão de novos itens e exclusão dos que estão fora de linha. Caso 

haja um acordo comercial entre comprador e vendedor, o ASP, através do portal, poderá 

intermediar o pedido do fornecedor para que o comprador aprove as modificações por 

ele realizadas, de acordo com as diretrizes por ambos acertadas no contrato. Nesse 

sentido, veja-se a figura 13 a seguir (NEEF, 2001, p.81). 

Sendo o modelo Many-to-Many a opção mais adequada para a Michelin Brasil, cabe 

ressaltar que há também a possibilidade de os compradores manterem contatos com 

mais de um portal independente, ou seja, com mais de um ASP. Esta possibilidade 

resultaria numa ampliação da comunidade virtual, permitindo atingir-se a comunicação 

com mais fornecedores potenciais, inclusive de outros perímetros geográficos, de 
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acordo com a extensão da abrangência do ASP. Desse modo, a Michelin Brasil poderia 

escolher, além da melhor ferramenta tecnológica a ser utilizada, o portal para se 

proceder a negociação eletrônica. 

Figura 13 : Modelo Many-to-Many 

4.4 IMPLANTAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Para se realizar a implantação de um projeto de e-business, é necessário elaborar um 

plano de negócios que contenha um método disciplinado de trabalho (GIUNIPERO & 

SA WCHUK, 2000, p. 153). Para tanto, toma-se importante prestar atenção aos tópicos 

abaixo relacionados (GIUNIPERO & SAWCHUK, 2000, p. 154-163 e NEEF, 2001 , p. 

194-196; 50-54), a fim de que se obtenha sucesso na implantação do referido projeto, de 

modo a suavizar a dificil transição de antigas práticas para um novo método de trabalho. 

- Compromisso: toda organização, incluindo a alta administração da empresa, deve 

estar comprometida com o projeto. Desta forma, os recursos materiais e humanos 
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poderão estar disponíveis nos momentos solicitados, conforme estimativa de tempo e 

orçamento necessários para o desenvolvimento e implantação do projeto. 

- Objetivos: os objetivos do projeto devem ser claros e capazes de ser concretizados 

através das ferramentas tecnológicas empregadas. Os fornecedores também serão 

afetados com as mudanças. É preciso entender que o projeto depende do 

desenvolvimento de uma boa integração entre compradores e fornecedores. Para tanto, 

os fornecedores devem ser tratados, pelos compradores, com a mesma atenção 

dispensada a seus clientes internos. Os objetivos escritos e divulgados, de forma concisa 

e evidente, tornam-se produto das estratégias de negócios da empresa. 

- Pessoas: após estabelecidos o comprometimento da organização e os objetivos 

geraIS, será necessária a formação do grupo de trabalho, a ser composto por pessoas 

habilidosas. Antes de se selecionar as pessoas importantes para compor uma equipe 

vitoriosa, precisa-se levar em consideração quem realmente quer pertencer ao time e 

possui características para enfrentar desafios ocasionados pelas inovações. O perfil 

detalhado de cada componente do grupo e o impacto nos processos básicos operacionais 

devem ser medidos, ao deslocar-se pessoas em tempo integral para o projeto. Isto 

significa que, em certos casos, poderá ser necessária a contratação de pessoas 

temporárias para substituir alguns funcionários em seus trabalhos diários, de modo a 

liberar as pessoas-chave para a implantação do projeto. Este time, formado por 

competências distintas, necessitará de autonomia para tomar decisões importantes, 

estando subordinado diretamente a um comitê diretivo, conforme organograma que se 

segue na figura 14: 
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- Planejamento das atividades: o processo de planejamento das atividades VIsa 

determinar, antecipadamente, o que será feito, e com quaIs recursos financeiros e 

humanos. Um cronograma de atividades é elaborado. Não obstante, o mais importante é 

a flexibilidade do cronograma, a fim de adequá-lo às revisões e mudanças que sofrerá 

durante o desenvolvimento do projeto. Trocar o processo e as práticas de negócio, com 

o objetivo de adaptá-los à nova tecnologia, é melhor do que mudar as funcionalidades 

do software a ser implementado. Nesse sentido, deve-se prever, também, as integrações 

com sistemas legados ou ERPs com toda cadeia de suprimento. Para a obtenção de bons 

resultados, é fundamental que os fornecedores envolvam-se, o mais cedo possível, com 

todo o processo. Mostra-se igualmente relevante consultar e entrevistar os clientes 

internos, ao invés de fazer suposições sobre o seu comportamento e adaptação às novas 

práticas. Esses fatores aproximam o planejamento da realidade, trazendo economia de 

tempo e esforços para o alcance dos objetivos traçados. 

- Gerenciamento de mudança: ligado diretamente ao comportamento das pessoas 

envolvidas no projeto, o gerenciamento de mudança é responsável pela elaboração de 

um plano de riscos de gerenciamento, o qual visa identificar e resolver conflitos e 

questões levantadas na organização, referentes ao projeto. É necessário detectar-se 

formadores de opinião dentro da empresa, saber o que eles pensam sobre o projeto, 

atuar de forma a buscar a união do grupo, e eliminar as resistências à nova tecnologia. 

Ao se mudar o processo de negociação do modo manual para o eletrônico, novos 

desenhos de processo (workflows) serão elaborados e níveis mais elevados de 

conhecimento serão requeridos para os postos. Devido a estas modificações, há de se 

prever o fornecimento destas habilidades ao grupo que permanecer no Departamento de 

Compras, e a definição de um remanejamento das pessoas, ocasionado pela perspectiva 
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de diminuição do quadro de funcionários da área revitalizada. Um profissional da 

equipe deverá exercer este trabalho, levantando os dados junto às pessoas envolvidas no 

projeto. 

- Comunicação: a comunicação do projeto representa um ponto crítico para sua 

implantação. Um plano de comunicação deve mostrar o que está acontecendo, porquê 

está acontecendo, como isto afeta os empregados, quando irá acontecer, o que os 

empregados necessitam fazer, como os empregados buscarão maiores informações e 

atualizações e, finalmente, como a empresa saberá quando o projeto se tornará um 

sucesso. As mensagens deverão ser divulgadas nos momentos certos, num formato 

adequado e para as pessoas envolvidas no projeto. Um profissional da equipe, que pode 

ser o mesmo encarregado de gerenciamento de mudança, deverá ser nomeado para 

realizar este trabalho. 

- Treinamento: o treinamento é fundamental para os clientes internos, principalmente 

pelo fato de ser possível a feitura da requisição de seus próprios locais de trabalho. 

Normalmente, os cursos são oferecidos pelo próprio vendedor do software. Além do 

manuseio prático do novo sistema de compras, desde a requisição até o pagamento, 

também é necessário aumentar-se o nível de conhecimento e habilidades da equipe de 

compras. Cursos de idiomas são importantes, na medida em que o acesso a fornecedores 

globais será ampliado. Os fornecedores também deverão ser treinados tão bem quanto 

os clientes internos, pois a qualidade de seus serviços deverá ser aprimorada para 

continuarem a servir bem a empresa. 

- Indicadores de performance: os indicadores atuarão como medidores precisos do 

desenvolvimento e alcance dos marcos traçados no início do projeto. Deverão 

101 



acompanhar a performance do processo de e-procurement implementado, 

conjuntamente com o desempenho dos fornecedores. Num primeiro momento, o número 

de fornecedores pode tender a crescer, devido à facilidade de acesso via Internet 

(NEEF, 2001, p. 196). Contudo, decrescerá à medida que uma avaliação dos 

fornecedores for feita, através dos indicadores, que possibilitarão a continuidade do 

trabalho apenas com aqueles que realmente atenderem às necessidades da empresa, no 

que toca à qualidade, tempo e custo almejados. 

- Adequação: trata-se da concordância e aderência às linhas guias do projeto por 

todos os envolvidos no processo. O baixo custo das transações e a diminuição nos 

preços podem ser conseguidos, desde que haja uma forte adesão e reconhecimento no 

uso das novas ferramentas tecnológicas, de acordo com os novos procedimentos 

estabelecidos. As regras introduzidas têm por objetivo conseguir uma padronização 

entre as empresas do Grupo Michelin e aumentar a lucratividade dos participantes. Isto 

pode acarretar uma redução significativa, ou mesmo a eliminação, das compras 

independentes, também chamadas de maverick buying. Um recente estudo mostra que, 

aproximadamente, um terço de todas as compras de ORM procedem-se fora de contrato, 

sendo a média do custo para a empresa entre 15% e 27% (NEEF, 2001, p. 51). De toda 

maneira, tem-se um grande impacto nas compras indiretas, inclusive sobre as mais 

complexas decisões de compras de MRO. Um plano de premiação e reconhecimento, 

como a criação de incentivos, para completa aderência às nova regras, deve ser 

considerado. 

A implantação deverá ser acompanhada por indicadores, que informarão a medição 

da performance da área de compras em comparação com os números anteriores à 
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negociação eletrônica. Os indicadores abaixo fornecerão dados importantes para 

tomada de decisões, a saber: 

- % do custo operacional de compras em relação ao valor da receita; 

- % do valor de compras em relação ao valor da receita; 

- % do custo operacional de compras em relação ao valor de compras; 

- % do nO de funcionários da área de compras em relação ao n° total de funcionários; 

- valor da receita por funcionário da área de compras; 

valor de compras por funcionário da área de compras; 

- fornecedores ativos por funcionário da área de compras; 

- valor de compras por fornecedor ativo; 

- custo operacional de compras por fornecedor ativo; 

- mudança do nO de fornecedores ativos durante determinado período; 

- % de fornecedores ativos que perfazem o montante significativo do valor de 

compras; 

- % de fornecedores sob contrato por família de compras; 

- tempo do ciclo de pedido de compras (em dias); 

- tempo médio de entrega das compras por família de compras (em dias); 

- tempo médio de reaprovisionamento do estoque; 

- % de entrega dentro do prazo previsto por família de compras; 

- % de transação de compras processadas através de comércio eletrônico; 

- % de transação de compras via catálogos eletrônicos; 

- % de acordos comerciais inseridos em catálogos eletrônicos; 

- % do valor de serviços negociados pela área de compras; 

- % do valor total de compras negociados pela área de compras; 
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- média anual de horas de treinamento por profissional da área de compras; 

- % de compras transacionadas via p-card. 

- % de ordens de compra sob contrato por compras repetitivas por família; 

- % de controle do perímetro (compras feitas pelo departamento mais compras 

formalmente delegadas/total de compras) 

Definidos os componentes essenciais de um plano de negócios e os indicadores, 

pode-se dividir a implantação do projeto na Michelin Brasil em três fases, descritas a 

seguIr: 

- la fase (duração aproximada de seis meses): Acesso ao portal independente, via 

browser, com utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis; 

- 2a fase (duração aproximada de três meses): Integração do ERP da Michelin com o 

portal independente; 

- 3a fase (duração aproximada de seis meses): Integração do ERP e sistemas legados 

dos principais fornecedores da Michelin com o portal independente e integração da 

logística, complementando a cadeia de suprimentos. 

Após apresentadas as fases de implantação, passa-se a descrevê-las 

pormenorizadamente. 

- la fase da implantação: acesso ao portal independente, VIa browser, com 

utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis. 
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Durante a pnmelra fase, a Michelin implantará as ferramentas tecnológicas 

disponíveis para se processar as compras indiretas, de acordo com a análise de custo e 

o impacto operacional de cada produto e serviço a ser adquirido, como se demonstra 

nas matrizes que seguem (figuras 15 e 16): 

Matriz de Segmentação X Funcionalidades 

Custo 

+ 

Alto Custo I Baixo Risco. 
Commodities 
Alta disponibilidade 
Diversos fornecedores 
Compras esporádicas 

Leilão Reverso 

Baixo Custo I Baixo Risco 
Itens padrão 
Alta disponibilidade 
Muitos fornecedores 
Compras sistemáticas 

Catálogo 

Alto Custo I Alto Risco 
Itens específICos 
Alta tecnologia 
Poucos fornecedores 
Compras periódicas 

Gestão de Contrato 

Baixo Custo I Alto Risco 
Componentes específicos 
Alta tecnologia 
Fornecedores específICOS 
Compras sistemáticas 

RFQ 

+ 
Impacto Operacional 

Figura 15: Matriz de Segmentação X Funcionalidades 

Custo 

+ 

Matriz de Itens X Funcionalidades 

Itens tipicamente comparáveis e 
com alto potencial de negociação. 
Ex: computadores, equipamentos, 
velcu/os etc 

Leilão Reverso 

Itens de compra freqüente de baixo 
valor e pouco potencial de 
negociação. 
Ex: Materiais de escritório, 
suprimentos de informática etc 

Catálogo 

Itens de compra freqüente com 
condições já previamente negociadas. 
Ex: matérias-primas, serviços de 
manutença~Wagense~ 

Gestão de Contrato 

Itens complexos que exigem 
especificações técnicas. 
Ex: Serviços gerais, produção de 
materiais gráficos e~ 

RFQ 

.-+ 
Impacto Operacional 

Figura 16: Matriz de Itens X Funcionalidades 
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As funcionalidades das compras são mostradas abaixo, em conformidade com esta 

análise: 

Solicitação de Cotação - RFQ (Requestfor Quotation): funcionalidade de compras 

indicada para itens de baixo custo e alto risco de impacto operacional (serviços gerais, 

produção de materiais gráficos, etc.). São itens complexos, de alta tecnologia, 

"customizados" ou especificados junto a grupos restritos de fornecedores. Itens 

adquiridos periodicamente, mas que não constam do catálogo eletrônico, ou que não 

possuem contrato e condições comerciais preestabelecidos, serão alvo da utilização 

desta ferramenta. Após a seleção dos fornecedores e envio da RFQ, os itens poderão ser 

negociados de forma que passem a ter contrato de fornecimento de médio ou longo 

prazo. Todos os itens cotados poderão ser incluídos no catálogo eletrônico, 

posteriormente, caso seja conveniente. Diretamente do portal, o requisitante poderá 

consultar e acompanhar o status da sua RFQ. 

- Leilão Reverso (Reverse Auction) (NEEF, 2001, p. 88-93): funcionalidade de 

compras indicada para itens de alto custo e baixo impacto operacional (computadores, 

equipamentos, veículos, etc.), utilizada em ocasiões de compras spot, ou seja, 

esporádicas, de itens padronizados. Este tipo de oferta em tempo real é apropriado para 

compras indiretas de MRO, principalmente commodities, onde pequenas diferenças no 

preço são significativas, em razão do alto volume das transações. Antes que aconteça o 

leilão, é necessário seguir-se uma estratégia de execução, certificando-se que todos os 

participantes entenderam bem todas as características do objeto a ser adquirido e as 

regras que valerão durante o evento. Portanto, deve ser definido, previamente, o número 

de fornecedores participantes, o preço máximo, o tempo de duração, o número de 

prorrogações e enviados aos fornecedores, através de RFI (Request for Information), as 
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especificações técnicas e os desenhos necessários à compreensão do que se pretende 

comprar. A figura 17, apresentada adiante, é representativa do processo de compras, na 

primeira fase da implantação, no tocante à utilização da RFQ e do leilão reverso. 

Processo de Compras - Fase I 
RFQ - Leilão Reverso 

Requisição 
'------=.,:;u,,::-----' 

Aprovação 
'-----'--1:;u,,::-----' 

Recebimento de Propostas 

~ 
Análise 

'-----,:;u,.----' 

Envio do Pedido 

~ 

~"~'-"""-"----------------------------------------, , , , , 
! . Automatizado ! , , 
l . Rápido : , , , , , . , 
: • Registro de todas as etapas (Controle) : 
\ , 
\ \ 

: • Descrição precisa de itens = pedidos corretos : , , 
\ , 
\ , ~ ______________________________________________________ 4 

{

Contas a Pagar 

'--_S_ist_e_m_a_Leg--"-ad_o_---' 

I Contabilidade I 

Banca ou P-Card (Uquidaçlo Financeira Automática) 

Figura 17: Processo de Compras - Fase 1: RFQ e Leilão Reverso 

- Catálogo Eletrônico: funcionalidade de compras recomendada para itens com baixo 

custo e baixo risco de impacto operacional (materiais de escritório, suprimentos de 

informática, etc.). São itens padronizados, que têm muita disponibilidade no mercado e 

possuem uma enorme gama de fornecedores, sendo adquiridos periodicamente. A 

Michelin poderá, de imediato, incluir seus itens, já acordados com fornecedores, em um 

catálogo eletrônico e, de maneira gradativa, ir migrando novos itens provenientes de 

novos contratos de RFQ e leilões realizados. Quanto mais itens forem catalogados, 

maior será a redução do custo do processo de compras, devido à descentralização da 
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solicitação e tomada de pedidos. Ao mesmo tempo, preservam-se as políticas internas 

de delegação de autoridade. Os fornecedores, ao acessar o portal mediante login e 

senha, graças a uma interface via browser, poderão atualizar as descrições, preços, 

prazos e demais informações sobre produtos e serviços que comercializam no catálogo. 

A aprovação em relação às requisições de compras para itens de catálogo poderá ser 

realizada através do workjlow, diretamente do portal, com limites individuais de 

compras, conforme critério estabelecido pela Michelin. A figura 18, a seguir, representa 

o processo de compras, na primeira fase da implantação, quanto à utilização do catálogo 

eletrônico. 

Processo de Compras - Fase I 
Catálogo Eletrônico 

Requisição 
L..-------:,:;u..,...::---' 

Aprovação 
'----....:.......,:;u..r---' 

Envio do Pedido 

V 

t .... - ... - ... ----... ---------- - -------------.. -------'-~ : ~ 
~ ~ 
!. Liberação de tempo para compras l 
! desenvolver" Strategic Sourcing" ! 
• • ! . Eliminação de 02 processos: i . ~ 
: • Solicitação de Cotação • 
: t 
: • Análise ~ 
: t 
: • Requisições descentralizadas ! : \ 

! . Requisitante acompanha pedido ! 
: I 
: i 
~-----------,---,----------------------------

Contas a Pagar Banco ou P~ard (Llquidaç" Financeira Aul'Olrláticll) 

Contabilidade 

Figura 18: Processo de Compras - Fase I: Catálogo Eletrônico 

- Gestão de contratos estratégicos: funcionalidade de compras indicada para itens 

com alto custo e alto risco operacional (matérias-primas, serviços de manutenção, 
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viagens, etc.), os quais requerem uma administração, pelo comprador, dos detalhes do 

contrato com fornecedores, através de uma ferramenta on-line. O processo de 

negociação e seleção do fornecedor é eminentemente qualitativo. O resultado da 

negociação gera um contrato, que poderá ser administrado através do uso da plataforma 

tecnológica, de modo a delegar o processo de programação e colocação de pedidos para 

as áreas requisitantes. 

Nesta primeira fase onde ainda não se tem a integração do e-procurement com o ERP 

da Michelin Brasil, um conector será o componente capaz de facilitar as tarefas como: 

cadastramento no portal, criação de lista de produtos para cotação a partir do catálogo, 

recebimento das cotações dos produtos e serviços de vários fornecedores, envio da 

solicitação de ordem de compra e recebimento da confirmação do pedido realizado no 

portal. Este conector, numa versão não integrada, permitirá otimizar-se a comunicação 

via Internet para a realização das compras. 

o cadastro atualizado de todos os itens e fornecedores deve ser o estágio inicial do 

trabalho, a fim de se preparar, após esse levantamento, um catálogo. A área de compras 

deverá definir a qualificação dos itens, de acordo com a sua aplicabilidade e função, e 

classificá-los em natureza, categoria e família de compras. Dessa forma, os produtos e 

serviços estarão expostos mais claramente, facilitando sua busca e padronização entre as 

empresas do Grupo Michelin. 

A análise dos itens visando desenvolver um catálogo deverá abranger os seguintes 

dados: fabricante dos produtos, código do fabricante, código do fornecedor, código do 

comprador, descrição de produtos e serviços, preço atualizado, fotos do produto, 

desenhos técnicos e forma de comercialização (unidade de consumo/venda). 
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o pagamento das compras poderá ser efetuado via p-card, fixando-se limites de 

despesa por transação para cada usuário e por valor máximo a ser gasto mensalmente 

(NEEF, 2001, p. 71-72). Dessa forma, o p-card desempenhará a função de um 

instrumento de controle de pequenas compras. 

A agregação de itens de materiais indiretos, comuns a empresas que utilizam o 

mesmo portal independente, poderá ser estudada para aquisição de produtos e serviços, 

gerando um pedido de maior volume, com maior poder de negociação para redução de 

preços. 

Algumas empresas atuam no mercado de e-procurement como agregadoras, reunindo 

mercados fragmentados para compradores e oferecendo produtos e serviços através de 

catálogos eletrônicos (NORRIS et aI., 2001, et al., p. 88-91) . Os pedidos são 

consolidados pela empresa compradora e a empresa agregadora, após recebê-los, via 

Internet, direciona os pedidos e fraciona o pagamento para cada uma das empresas 

vendedoras. 

- r fase da implantação: integração do ERP da Michelin com o portal 

independente. 

Durante a segunda fase da implantação, será importante integrar-se todas as 

ferramentas tecnológicas em utilização desde a primeira fase, quando se iniciou o e

business na área de compras, com o ERP da empresa. 

Norris et aI. (2001, p. 7-9) apresentam três premissas básicas no que se refere à 

discussão do relacionamento entre tecnologias de e-business e ERP, como se verifica: 
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"Premissa 1: (..) Na maioria dos casos, toda a empresa tem certas tarefas de 

processamento de informação de negócio que precisa desempenhar. Essas tarefas são 

facilitadas pelo ERP. A tecnologia baseada na Web compreende a parte 'eletrônica' 

da empresa eletrônica e o ARP engloba a parte 'empresarial' desta. 

Premissa 2: O e-business é melhor suportado por um eficiente sistema de ERP (..). 

Embora o sistemafront end do e-business (site da Web) concentre a maior parte das 

atenções hoje em dia, especialmente no lado dos consumidores, o que está por trás da 

página da Web (AfUJ) é muito mais importante. O ERP é necessário para cumprir as 

promessas feitas na página da Web, ou seja, a promessa do e-business. 

Premissa 3: Não há um caminho único na busca do sucesso. Cada empresa precisa 

decidir a sua própria estratégia, tanto em termos de implementação do ERP, quanto 

em termos de e-business. Esta estratégia vai ser impulsionada pelas demandas dos 

clientes, pressões competitivas e pelo estado atual do grupo empresarial - a sua 

disposição para mudanças e as suas capacidades técnicas - e o estado dos parceiros 

de negócio deste grupo empresarial e de seus sistemas". 

As funcionalidades de compras, via portal independente, devem se integrar com as 

funções internas do back C?ffice, de forma a permitir a utilização das informações 

geradas pelo ERP, diretamente para as compras eletrônicas e vice-versa. 

Um fator preponderante nesta integração é a simplificação de tarefas que passam a 

ser únicas, na medida em que há correlação entre o portal na Web e o ERP. A 

eliminação de erros por redundância resultará na diminuição do esforço e na inclusão e 

alteração de dados. 
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As transações efetuadas no processo de compras, quer sejam a partir de uma lista de 

re-suprimento gerada pelo sistema de gestão, quer sejam a partir de uma necessidade 

identificada pelos usuários, estarão integradas através das seguintes funções 

automatizadas: geração de lista de re-suprimento, edição das informações de re-

suprimento, formatação e envio de pedido de cotação para o portal, recebimento do 

resultado da cotação, manipulação do resultado da cotação e reenvio ao portal, envio da 

ordem de compra, confirmação da compra, atualização de dados cadastrais a partir do 

portal, geração de lista de produtos para mapeamento de códigos, mapeamento de 

códigos entre os produtos e o catálogo e, por fim, geração de histórico de compras para 

acompanhamento. A figura 19, a seguir, representa o processo de compras com a 

integração do ERP, na segunda fase da implantação. 

Processo de Compras - Fase 11 
Integração ERP 

ERP Gera Necessidade 

Aprovação 
L---~0"":'---' 

Envio do Pedido 

~--------------------------------------------------, , ' 
~ • Geração automática de ressuprimento ! , . , . 
~ • Redução do tempo = Mais tempo : , . 
l para compras negociar : , , , , 
~------------------------------------------------_. 

Contas a Pagar Banco ou P-Card (Liquida~ Financeira Autom~tica) 

Contabilidade 

Figura 19: Processo de Compras - Fase II: Integração ERP 
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- 3a fase de implantação: Integração do ERP e sistemas legados dos principais 

fornecedores da Michelin com o portal independente, e integração da logística, 

complementando a cadeia de suprimentos. 

Durante a 33 fase de implantação, haverá a integração dos ERPs dos fornecedores da 

Michelin com o portal independente. Sendo assim, as atualizações relativas às 

descrições, preços, prazos e toda informação a respeito dos produtos e serviços serão 

realizadas, de forma a reduzir o custo do processo e eliminar os erros. 

Ao utilizar-se as ferramentas tecnológicas de e-procurement baseadas na Web, a 

integração com uma logística eletrônica complementando a cadeia de suprimentos se 

faz necessária, a fim de suportar os processos de gestão de armazenagem e transporte 

(NORRIS et aI., 2001, p. 82). 

Alguns fornecedores-chave poderão ter acesso aos estoques de determinados itens e 

antecipar e suprir as necessidades dos clientes internos, através de ofertas pelo portal. 

Leilões de fretes poderão ser realizados via Internet, permitindo adquirir-se o serviço de 

transporte. Provedores de logística conectados ao portal poderão oferecer seus serviços 

pela integração e otimização de recursos de distribuição. 

A integração da cadeia de valor busca permitir a sincronização, em tempo real, do 

suprimento e da demanda, reduzindo drasticamente o custo do processo entre as áreas 

de compras e logística. A figura 20 seguinte representa o processo de compras com 

integração plena, na terceira fase da implantação. 
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Processo de Compras - Fase 111 
Integração Plena 

Aprovação L-----'----.Vr ----' 

ERP Michelin L------,v..-------' 
Recepção do Material 

.---'----------------------------------------------~ • l • • I· Eficiência Máxima I 
! : • • Redução de custos do processo I : . 
! . Velocidade maior na recepção i 
! (envio prévio NF) i 
~ ~ 
~----------------------------------------------~-_. 

Contas a Pagar f--.I Banco ou P-Card (LIquldaçlo Financeira AutD~t/ca) I 

Contabilidade 

Figura 20: Processo de Compras - Fase III: Integração Plena 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

o comércio eletrônico B2B de MRO na indústria de pneu e borracha, dentro do 

Grupo Michelin no Brasil, visa estabelecer um novo modelo de negócios, com a 

utilização da Internet aplicada como nova ferramenta tecnológica, no processo de 

negociação entre clientes e fornecedores. 

Entre as principais vantagens da construção deste novo modelo de negócios baseado 

na Internet, o qual supera em eficácia e eficiência o método tradicional, destacam-se a 

redução de custo do processo de compras e aprovisionamento e a diminuição dos preços 

dos produtos e serviços, graças à aplicação estratégica das ferramentas tecnológicas 

disponíveis. 

A contribuição do novo modelo de negócios abrange, inclusive, o relacionamento 

entre compradores e vendedores, de modo a torná-lo mais consistente, haja vista que um 

maior volume de informações será trocado e registrado, a uma velocidade desejável 

para a melhoria do atendimento ao cliente interno. 

Com a implantação do comércio eletrônico B2B, o departamento de compras 

ganhará uma importância estratégica e haverá uma padronização em torno do novo 

modelo de negociação eletrônica, dentro do Grupo Michelin . 

Os funcionários da área de compras serão vistos como estrategistas de negócios que, 

de forma habilidosa, têm capacidade para identificar as ferramentas tecnológicas 

adequadas e disponíveis para um determinado portal. Poderão, também, efetuar 

transações e definir acordos comerciais que beneficiem os clientes internos, ao mesmo 
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tempo que aumentam o conhecimento do indivíduo e do grupo, no mercado atual, para 

cada família de compras. 

É importante que se tenha uma visão sistêmica de toda a cadeia de suprimentos, a 

fim de que sua gestão possa permitir o uso colaborativo da tecnologia, integrando-se os 

processos de negócios de maneira veloz e ágil, com controle em tempo real e satisfação 

do cliente. 

A integração da cadeia de valor retrata a transparência e o acesso à informação, de 

forma a que possa ser gerenciada de modo sincronizado, em tempo real, mediando as 

ações de suprimento e demanda. 

o reabastecimento da cadeia de suprimentos deverá refletir uma extensão natural dos 

pedidos de clientes feitos via Internet. Para isso, o e-procurement suportará as compras 

de MRO, através da utilização on-line de ferramentas tecnológicas. O planejamento 

colaborativo requer que compradores e fornecedores façam previsões compartilhadas, a 

fim de suportar demandas com base em informações trocadas regularmente e 

atualizadas pela Internet. 

o nível de parceria entre compradores e fornecedores englobará a participação de 

ambos no desenvolvimento de produtos, onde os custos podem ser reduzidos pelo canal 

de comunicação estabelecido (CUNNINGHAM, 2000, p. 66). O compartilhamento de 

especificações, desenhos, testes e protótipos aumentará a probabilidade de aceitação do 

produto, com menor prazo de entrada no mercado. 

A logística eletrônica complementará o uso das ferramentas tecnológicas utilizadas 

no e-procurement, contribuindo para a otimização da gestão dos processos de estoque e 
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transporte. Serviços logísticos serão prestados a toda uma rede de suprimentos formada 

por comunidades virtuais ligadas a um mesmo portal. 

A integração da cadeia de suprimentos pode ser dividia, de acordo com a Forrester 

Research, em três estágios, a saber (NORRIS et al., 2001, p. 83): estágio de integração, 

estágio de extensão e estágio de exploração. 

o estágio de integração resulta numa cadeia integrada de suprimentos, através de um 

sistema de ERP. O desenvolvimento de um projeto de e-bllsiness dentro da empresa é 

impulsionado, após a implementação bem sucedida do ERP. As informações 

compartilhadas exigem exatidão, consistência e rapidez na captação dos dados gerados 

pelo sistema de ERP. A qualidade dos dados do back-office da empresa, proporcionada 

pelo ERP, será a base do sucesso do projeto de e-bllsÍness e formará uma forte cadeia de 

valor (NORRIS et al., 2001, p. 14). 

No estágio de extensão trabalha-se fortemente a utilização da tecnologia da Internet e 

o compartilhamento de dados em tempo real com fornecedores, parceiros estratégicos e 

provedores de logística. 

Por fim, o estágio de exploração permite que a empresa usufrua, de forma ampla, dos 

relacionamentos conquistados a partir do novo modelo de negócios, tornando-a mais 

ágil. 

Conquanto a Forrester Research apresente o estágio de integração como sendo a fase 

inicial, no caso da Michelin Brasil, esta se dará pelo estágio de extensão, por ser nesta 

fase que as mudanças de processos organizacionais e culturais são implantadas. 

Ademais, o módulo de suprimentos do ERP no Brasil só estará implantado no segundo 
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semestre de 2002. Dessa forma, as ferramentas tecnológicas poderão ser introduzidas 

ainda este ano, dando-se início ao estágio de extensão. 

o sucesso da implantação do projeto de e-business, obtido através da utilização 

correta e disciplinada das ferramentas tecnológicas aplicadas, depende da difusão do 

conhecimento organizacional (NON AKA & T AKEUCHI, 1997, p. 63 -65). 

A informação traz novos dados, capazes de fazer com que os termos da negociação 

sejam interpretados de forma mais clara, tomando visíveis significados e tendências 

antes ocultos. Portanto, a rapidez de acesso à informação, via Internet, deverá ser 

explorada como meio para se construir o conhecimento (CUNNINGHAM, 2000, p. 18-

19). 

o conhecimento diz respeito a crenças e compromIssos e está diretamente 

relacionado à ação (NONAKA & T AKEUCHI, 1997, p. 63-65). Os estrategistas de 

negócios do novo departamento de compras, através do conhecimento e filtragem de 

informações, terão suporte para realizar melhores negociações, permitindo que os 

funcionários efetuem requisições desktop, através de catálogos eletrônicos, ou que 

recorram aos aprovisionadores próximos, situados em cada planta da empresa. 

A real vantagem competitiva do novo modelo de negócios surgirá, aSSIm que a 

empresa estiver apta a extrair beneficios do e-business. Isso será possível quando: o 

seu próprio sistema de ERP estiver integrado ao dos fornecedores-chave; as ferramentas 

tecnológicas estiverem implementadas como suporte para tomada de decisões; a 

empresa puder desenvolver e manter um relacionamento com um ou mais ASP's; e os 
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membros da comunidade virtual aquiescerem com as regras e procedimentos do novo 

método de se fazer negócios eletronicamente. 
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