
Produtividade

DO OPERACIONAL AO ESTRATÉGICO
SAP Ariba traz simplificação de processos e mais agilidade para o trabalho do 
Suprimentos com o apoio da Stratesys 

Uma das palavras de ordem em 
nossa empresa é simplifi car! O mo-
mento é de repensar nossas práti-
cas e identifi car na rotina processos 
que podem ser melhorados, custos 
que devem ser reduzidos. No Supri-
mentos, as melhorias começaram 
com um grande passo para a área 
e, principalmente, para a Ourofi no. 

Em agosto deste ano as equipes 
de Tecnologia da Informação e de 
Suprimentos iniciaram a implanta-
ção do sistema SAP Ariba que é uma 
ferramenta de “sourcing” – gestão 
e automatização das cotações – 
para a economia de processos. “A 
primeira etapa é a simplifi cação da 
rotina, liberando os compradores 
para focarem nas negociações. O 
projeto faz parte de uma grande ini-
ciativa em Supply Chain que foca na 
essência da nossa empresa”, explica 
Luiz Fernando Sampaio, diretor da 
área. 

Para compreender a melhoria 
implantada em nossa empresa, é 
preciso saber quais os processos da 
área eram mais demorados e, con-
sequentemente, menos rentáveis. 
A cotação de um material de escri-

tório diferenciado, como uma pas-
ta com ímã, por exemplo, toma da 
equipe de compras o mesmo tem-
po que a pesquisa de preço de uma 
nova máquina para a formulação de 
determinado produto. Quando uma 
nova requisição é enviada ao Supri-
mentos, a equipe do departamento 
tem um longo trabalho entre recru-
tar os fornecedores em contatos por 
telefone ou e-mail, solicitar os orça-
mentos e aguardar os retornos para 
avaliar a melhor opção. Estes trâmi-
tes costumavam durar uma semana 
ou mais. Com o Ariba estes proces-
sos serão simplifi cados em poucos 
cliques. “O Projeto Ariba aumenta 
a produtividade da área de compras 
e permite que os compradores te-
nham maior foco nas negociações, 
que é a essência do trabalho do de-
partamento”, analisa Luiz Fernando. 

Outra grande qualidade do SAP 
Ariba é a garantia de processos com 
maior conformidade (“complian-
ce”), pois todos os contatos e regis-
tros de informações entre compra-
dor e fornecedor serão por meio da 
ferramenta. “O Ariba possibilita em 
médio prazo, realizarmos a gestão 

de desempenho dos fornecedores, 
o que também será uma novidade
nos processos existentes. Em longo

prazo, poderemos ter a interface de 
todos os requisitantes da empre-
sa com o SAP Ariba, possibilitando 
novo ganho de processo”, explica 

Thiago Silva, Cleber Galhardi, Christian Renan e Marilia Bonizio alinham os processos do SAP Ariba. Equipe conduz a implantação do 
software

“O Projeto Ariba aumenta 
a produtividade da área 
de compras, simplifi ca 
processos e permite 
que os compradores 

tenham maior foco nas 
negociações” 
Luiz Fernando 
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Com SAP Ariba ganhamos:
 
• Produtividade na realização das cotações (“sourcing”);

• Agilidade na análise comparativa de preços com um mapa de cotação completo e auto-
matizado;

• Rastreabilidade e registro de todas as negociações realizadas via portal de compras;

• Análise online do desempenho da equipe de Suprimentos;

• Histórico de atuação/participação dos fornecedores nos processos de “sourcing” da Ou-
rofino;

• Controle dos cadastros, documentações e gestão de desempenho dos fornecedores.

Cleber Galhardi, gerente de Supri-
mentos Nacional. 

Nomeados como “key-users”, 
Christian Renan dos Santos e Thia-
go Silva estão à frente das ope-
rações. Porém, toda a equipe de 
Suprimentos está envolvida nesse 
projeto e acompanha sua evolução. 
Em dezembro todos os testes foram 
realizados para garantir a adaptação 
da ferramenta. Em janeiro de 2017 
esse grande passo será concretizado 
e começará a funcionar. “O ganho 
operacional será significativo, tudo 
se torna mais dinâmico”, comenta 

Profissionais das áeras de suprimentos e TI durante treinamento de uso da ferramento proporcionado pela Stratesys

Thiago. “Nos últimos 12 meses fo-
mos supridos por aproximadamente 
2,8 mil de um total de 10 mil for-
necedores cadastrados no banco de 
dados Ourofino. O Ariba nos ajuda 
muito na automação e na gestão 
das informações da base dados. Es-
tamos falando de um sistema líder 
de mercado no mundo”, comple-
menta Christian. 

A implantação do SAP Ariba na 
Ourofino é traduzida como a ferra-
menta de ganho de produtividade, 
agilidade no atendimento às neces-
sidades de compras e a busca das 

melhores condições comerciais ofe-
recidas pelo mercado. “Esse é um 
passo fundamental para o acompa-
nhamento do crescimento da nossa 
empresa, além de um marco para o 
processo de aquisição, deixando o 
modelo convencional e automati-
zando algumas atividades. A ferra-
menta permitirá aos compradores 
maior atenção aos processos de ne-
gociação e execução das atividades 
estratégicas de compras”, comemo-
ra Cleber. 
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