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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Gestão de Compras de TI em empresas estatais foi o tema da edição do 48º Fórum 
de TIC da Dataprev, que reuniu especialistas em compras de empresas públicas 
e privadas. Eles compartilharam as formas com que as companhias negociam os 
suprimentos necessários ao bom andamento dos negócios e, principalmente, as 
experiências exitosas de compras de grandes volumes junto aos fornecedores.

Os especialistas debateram assuntos que estão na ordem do dia, como a impor-
tância de um bom planejamento para as contratações de TI. Abordaram as diver-
sas modalidades de aquisições de suprimentos nas estatais, a exemplo de compras 
colaborativas e centrais de compras, trocando experiências sobre as melhores e 
mais inovadoras práticas de licitações, assim como as metodologias disponíveis no 
mercado para analisar os custos das aquisições corporativas. 

Boa leitura!
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A Importância do Planejamento para as
Contratações de TI
Carlos Mamede ¹
Tribunal de Contas da União

Bom dia, vou falar sobre a importância do planejamento para contratações de 
TI. Trouxe um guia de contratação de TI, publicado pela Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação (SLTI), que ajuda o gestor a rodar os processos da 
IN4. Nosso guia foca no resultado desse planejamento. Ou seja, no que pode 
dar errado e o que fazer para que isso não ocorra. Falarei um pouco sobre a 
fundamentação legal, o contexto de planejamento para as contratações de TI, 
a importância desse planejamento e dos instrumentos à disposição dos gesto-
res para fazer o planejamento de contratações de TI. Planejar é uma obrigação, 
consta do Decreto-Lei 200, desde 1967, Artigo 6, Inciso I, que diz que “planeja-
mento é um princípio fundamental”. Ou seja, além de ser princípio fundamental, 
o Artigo 10, Parágrafo 7, trata da obrigação do gestor público de passar ativida-
des de caráter executivo para as empresas privadas sempre que possível. Esse 
decreto é de 1967, que chamamos atualmente de caráter operacional. Mas por 
que fazer? Por dois motivos. Primeiro, para evitar o crescimento desmesurado 
da máquina pública, para que o Estado se concentre em outras atividades como 
planejamento. O planejamento é o princípio fundamental. O Estado deve pas-
sar para fora o que for possível e se concentrar no planejamento. Temos como 
exemplo o caso TBA Microsoft, de 2003. Quem está na área de informática há 
muito tempo talvez se lembre, deu muita confusão na época. Esse trecho do 
acordo fala que a licitação deve ser precedida de minucioso planejamento rea-
lizado em harmonia com o planejamento estratégico da instituição e com seu 
plano de informática. 

O que está sendo dito? Primeiro: qualquer contratação deve ser precedida de um 
planejamento minucioso. Segundo,  ela tem que estar alinhada com o planeja-
mento de TI que, por sua vez, tem que estar alinhado ao planejamento institu-
cional. Cria-se uma cadeia de objetivos. Na IN4, uma norma de 2010, publicada 
em 2008 alterada em 2010, no seu Artigo 4 diz:  que “as contratações de que se 
trata a instrução normativa, contratações de TI, deverão ser precedidas de pla-
nejamento elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia de Infor-
mação (PDTI) alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade”. Con-
densamos a legislação e a jurisprudência em um único normativo. Esse Artigo da 
IN4 veio de um acordo de Tribunal colocado na Constituição pela Emenda Cons-
titucional número 19. Ou seja, fica difícil ser eficiente sem planejar. Sem planejar 
tudo vira incêndio, inclusive as coisas óbvias, como as renovações contratuais já 
existentes, as compras de equipamentos que precisam ser feitas. O acordo 1521 
diz que o órgão deve fazer o seu planejamento, um plano estratégico institucional, 
por exemplo, que indique aonde quer chegar, como cumprirá sua missão, quais 
são os parâmetros de negócio. Esses objetivos se desdobram em objetivos de TI. 

¹ Auditor Federal de Controle Externo do TCU
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Como a TI pode ajudar o negócio a alcançar seus objetivos? Muitos desses objeti-
vos são alcançados com ajuda de contratações. Nem sempre uma contratação vai 
ajudar um objetivo, mas normalmente você tem uma contratação desdobrando. 
Ou seja, essa contratação vai ajudar a operacionalizar os objetivos de TI, que, por 
sua vez, estão operacionalizando os objetivos do negócio. A contratação de TI é o 
meio para alcançar o objetivo e a estratégia que estão alinhados com os objetivos 
institucionais. Os planos de TI podem constar do PDTI, um plano de cinco anos ou 
outro anual revisado. O que importa é ter um plano do órgão  para que se desdo-
brem as contratações. Portanto, as contratações têm que resolver problemas de 
negócio e não focar somente em contratar TI. 

O planejamento de contratação é fundamental para agregar valor ao órgão. 
Deve focar nos problemas de negócio com a ajuda da TI. O planejamento é fun-
damental para que os riscos envolvidos sejam gerenciados. Por exemplo, se 
ocorre falhas no  Sistema de Seleção Unificada (Sisu), um sistema do Ministério 
da Educação que apoia o ingresso de estudantes em universidades federais, 
não se trata mais de um problema somente da TI do Ministério da Educação 
(MEC). O  problema é do Brasil porque seus estudantes não estão conseguindo 
entrar nas faculdades. TI é muito mais importante para ficar só na área de TI. Os 
riscos envolvidos, que, agora, já não são mais apenas riscos, têm que ser trata-
dos por instâncias superiores, chamadas Instâncias de Governança. 

Esse guia trata essencialmente dos riscos. O planejamento também é funda-
mental para que a contratação esteja alinhada com os objetivos e para que os 
recursos sejam bem utilizados. Falamos de um orçamento de R$ 14,7 bilhões, 
em 2012, não apenas em dinheiro, mas também em recursos humanos, contra-
tações. Consideramos que as contratações de TI apoiam cada vez mais as ações 
dos órgãos, sendo que os serviços públicos dependem cada vez mais de TI. 
Grande disponibilidade de dinheiro afeta o mercado brasileiro de TI. Mesmo tra-
balhando para ministérios ou para empresas privadas, a Constituição Federal, 
Artigo 219 diz que o “mercado interno é patrimônio nacional e, portanto, deve 
ser protegido e incentivado para o progresso da sociedade”. Mercado interno 
é um patrimônio nacional. Na nossa legislação há incentivos positivados. Por 
exemplo, o direito de preferência que consta na lei 8248, a lei de informática, e 
a lei complementar 123 que cria incentivos para pequenas e médias empresas, 
especifica o que deve ser considerado nas contratações. Há dois grandes incen-
tivos, não os únicos. Para contratar, temos de especificar, fazer levantamento 
de mercado, bolar o edital, responder a questionamentos, executar o contrato 
e, eventualmente,  aplicar multa. Contratar é muito trabalhoso e perigoso, de-
manda esforço de diversas unidades na hora de implantar. Pessoas e unidades 
são afetadas, a unidade que solicitou, a unidade de TI e os usuários finais. Trata-
-se de uma solução corporativa que muda tudo. Demandam a compreensão de 
um grande conjunto de instrumentos legais e de jurisprudência. A IN4 compila 
legislação com jurisprudência. 

O TCU também desenvolveu, antes da IN4, um instrumento chamado Quadro 
Referencial Normativo,  etapas que o gestor deve seguir para contratar bem. Ele 



8Fórum de TIC Dataprev Gestão de compras de TI nas empresas estatais 8Fórum de TIC Dataprev

A importância do planejamento para as contratações de TI
Carlos Mamede 

serviu de insumo para a elaboração da IN4. A IN4 é produto da SLTI. O TCU indu-
ziu a fabricação dessa norma e ofereceu um instrumento disponível até hoje. As 
contratações também envolvem riscos. E muitos desses riscos têm que ser tra-
tados pela alta administração. TI já não é mais um problema só de TI. O gestor 
precisa planejar. É tanto risco, tanto dinheiro gasto, mexe com tantas pessoas 
que é razoável esperar que as contratações sejam planejadas por servidores 
públicos. Porque planejamento é algo indelegável. Você pode contratar alguém 
para te ajudar, mas a responsabilidade é do órgão. O gestor dispõe de uma série 
de mecanismos, hoje, para planejar. Eles têm o QRN e a IN4, e esse modelo da 
IN4, que é uma condensação dos normativos e das jurisprudências que estão 
sendo copiados por outras esferas. O Conselho Nacional da Justiça (CNJ) está 
produzindo uma norma nessa linha. O Conselho da Justiça Federal (CJF) aderiu 
a IN4. O acordo 2471 fala sobre a norma padrão para se contratar TI e sobre o 
conteúdo básico do termo de referência ou projeto básico. O acordo 786 fala 
sobre o formato da ordem de serviço no caso das contratações de serviço. O 
planejamento também se aplica aos casos de contratação direta, onde tudo 
deve constar em ata. Quando ocorrem desafios nas contratações, os mesmos 
se refletem no órgão. Portanto, essas contratações devem ser supervisionadas, 
acompanhadas, além de normalmente consumirem muito dinheiro.



9Fórum de TIC Dataprev Gestão de compras de TI nas empresas estatais

Como o Strategic Sourcing pode melhorar o
desempenho do setor de compra nas estatais
Marcelo Antoniazzi¹
Accenture

Trabalho há cerca de 20 anos em supply chain, a parte toda de compras, de logís-
tica, muitas vezes na área de TI. Há uma dificuldade muito grande no processo de 
compra de TI, quando não é minimamente planejado. Além disso, temos pontos 
importantes como a convergência de tecnologias e a evolução tecnológica. Um 
item contratado hoje pode estar obsoleto em um ano. O processo de planejamen-
to ajuda a entender essa obsolescência. Existe uma dinâmica de mercado mui-
to relevante de aquisições de complementaridade de serviços. Há uma pesquisa 
mundial, chamada strategic sources, sobre compras estratégicas. É um processo 
muito bem feito de planejamento. De dois em dois anos percorremos a maioria 
das empresas e setores diversos. A pesquisa reúne 432 empresas. A maioria das 
pessoas que respondem a essas pesquisas são do nível de diretoria ou de gestão 
ou de um CPO, o responsável por compras.  Temos um grupo que chamamos de 
Master. É composto pelos líderes, aqueles que estão fazendo as melhores práti-
cas. A ideia da pesquisa qualitativa tem como objetivo entender o que os Masters 
fazem em relação aos outros. Um ponto interessante é que a maioria dessas em-
presas Master tem um desempenho melhor nos negócios. Outros dois pontos 
importantes são a estratégia de suprimentos e a gestão estratégica de catego-
rias. A categoria de TI na Dataprev é, provavelmente,  totalmente diferente de 
uma empresa industrial. Esse é um ponto importante que chamamos de Política 
de Definição de Categorias (PDC). As empresas líderes estão percebendo que não 
adianta só definir a categoria, é  necessário fazer a gestão. 

Outro ponto, a metodologia específica de compras estratégicas ou Strategic Sour-
ce, o último ponto dessa categoria, chamada de Gestão Estratégica da Categoria, 
faz o monitoramento do contrato. Muitas empresas têm muita dificuldade, às 
vezes aplicam técnicas de metodologia de compras estratégicas, sem conseguir 
monitorá-las. As empresas estão automatizando o processo de compras para 
focar exatamente no planejamento, para agregar valor. Temos o sourcing estru-
turado, com ênfase no custo de propriedade. Ao fazer um processo, muitas ve-
zes  deixamos de comprar um item que consideramos mais barato para comprar 
aquele item cujo custo de vida útil se torna mais vantajoso. Poucos líderes se 
preocupam em comprar um item avaliando o custo de propriedade. Devem se 
atentar ao custo, à manutenção, à licença. Chamamos de processo estruturado 
de sourcing, strategic sourcing, com ênfase no custo total. Outro ponto importante, 
a alavancagem da demanda, a gestão da demanda. Em TI, não apenas na Da-
taprev, mas na maioria das empresas, há uma dificuldade de planejamento da 
demanda. Em muitos momentos você tem dificuldade de saber a real demanda, 
não só daquele ano, mas ao longo dos anos. Apenas 50% das empresas líderes 
fazem planejamento de demanda adequado. Não adianta fazer o planejamento 
de TI se não entender a demanda. A parte de potencialização dos gastos, dentro 
ou fora da organização, pode ser reduzida com compras colaborativas. Notamos 

¹ Diretor-Executivo
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que a parte da conformidade, principalmente na avaliação, é onde encontramos 
maiores desafios. Possuímos um contrato, criamos cláusulas, multas, níveis de 
serviço porém, a efetividade de controlá-lo em geral é baixa, o contrato é executa-
do de forma descentralizada. Essa dificuldade encontrada em todas as empresas, 
mesmo em órgãos ou indústrias muito diferentes.

As dificuldades e os desafios são muito parecidos. Pontos importantes como 
networking (fornecedores e contatos como parceiros comerciais), inovação, ges-
tão de risco, analytics (análise de dados) e  tecnologia são indispensáveis para 
programar compras estratégicas. Especificamente quando falamos de meto-
dologia. Na Accenture fazemos uma avaliação da organização como um todo, 
o visioning, a visão de como o planejamento de aquisição em TI deve ser feito. 
Identificamos ganhos rápidos, fazemos um business case e um plano de imple-
mentação. O momento de planejar, observar e abordar o mercado chamamos 
de Desenvolvimento da Estratégia de Sourcing para TI. Depois selecionamos 
fornecedores estratégicos de negócios, implementamos acordos e gerimos 
parceiros. A isso chamamos de sourcing. Nesse ponto, vemos como serão os 
gastos com fornecedores, especificações e competência. Antes de comprar, de-
vemos conhecer suas competências, deficiências, onde o mercado é forte, para 
entender  seus parceiros. Não adianta pular para o processo de contratação e 
seleção dos parceiros se não entender de estratégia e planejamento alinhados 
ao seu modelo de negócios. As empresas têm dificuldade em montar seus blo-
cos de fornecedores ou de lidar com seus parceiros. Entender como atuar com 
os parceiros se torna obrigação. Há dificuldade das organizações em verbalizar. 
Uma determinada empresa será uma parceira estratégica ou uma sessão de 
mão de obra? Será uma empresa que vai tratar comigo um determinado pro-
jeto ou será uma empresa que vai me ajudar em um processo de terceirização 
maior? Torna-se difícil entender o planejamento nesse ponto. Olhando para TI 
como um todo, percebe-se um ponto relevante. Há a captura dos ganhos rá-
pidos, o processo mais tradicional de fazer a contratação em si. Existem três 
dimensões, valor estratégico, competências internas e a perfeição do mercado. 
É preciso saber se é eficiente ou competitivo, se tem valor estratégico ou não, 
se existe competência interna ou se precisamos de parceiros. 

Para montar o visioning, um planejamento de TI, ou de compras de TI, precisa-
mos olhar essas dimensões. Saber o valor estratégico daquela contratação ou 
daquela categoria, se tem competência, se o mercado é competitivo ou não. 
Podemos ter opções para um determinado fornecedor. Podemos ter o que 
chamamos de parceiro estratégico ou um parceiro de negócios que nos traz as 
competências que não temos. Podemos ter um parceiro de projeto. Ou seja, te-
mos um projeto com parceiro específico, não um parceiro estratégico como um 
todo. E tem mais outro que pode ser um parceiro de terceirização, um parceiro 
para aquela categoria específica onde podemos fazer um outsourcing, uma ter-
ceirização específica. Podemos passar determinado negócio para determinada 
empresa por ela ter mais competência que nós. Tipicamente, utilizaremos um 
parceiro estratégico quando não temos competência e quando temos um valor 
estratégico muito relevante. Terceirizamos quando não tivermos competência 



11Fórum de TIC Dataprev Gestão de compras de TI nas empresas estatais

Como o strategic sourging pode melhorar o desempenho do setor de compras das estatais
Marcelo Antoniazzi 

interna, quando o mercado tiver mais competência que nós. Ou se tivermos ou 
não um valor estratégico. Chamamos de parceiro de terceirização quando hou-
ver um ponto menos estratégico para nós. E de parceiro de negócio quando 
tivermos um valor estratégico maior. Também temos o que chamamos de pes-
soal temporário, uma relação muito mais de colaborador. Precisamos enten-
der o que queremos do fornecedor, da categoria. Se estamos em planejamen-
to, entramos na abordagem de contratação, no strategic sourcing, nos perfis de 
gasto, interno e externo, na estratégia de sourcing daquela categoria e, depois, 
definimos uma lista de fornecedores para fazer a contratação. Se já estamos na 
contratação, já definimos qual a estratégia para aquela categoria. 

O strategic sourcing começa efetivamente muito antes do processo de contra-
tação. Precisamos entender onde temos que chegar para, depois, saber o que 
fazer. Há certa dificuldade com o  parceiro estratégico selecionado com base 
no valor adicionado às oportunidades. Se torna um processo qualitativo, sendo 
preciso fazer um processo qualitativo antes de fazer uma contratação de preço. 
Quando contratamos um parceiro estratégico, existe essa característica. Quan-
do vamos para um processo de busca de  fornecedor onde o mercado é mais 
competitivo se trata do processo mais tradicional de licitação. Alguns fatores 
devem ser definidos no planejamento, como, por exemplo, se a empresa deve 
ter um ownership (propriedade). E a gestão daquele processo deve ter ferra-
mentas de monitoramento, responsabilidades claras, procedimentos claros e, 
principalmente, deve implantar níveis de serviço. Se não temos alguns desses 
temas, temos dificuldade em implantar esses níveis. Com a nossa experiên-
cia mundial, tivemos benefícios dessa ordem. Por exemplo, quando o processo 
é de alavancagem, o mercado é competitivo. Softwares são mais estratégicos. 
Em processos de licitação, em geral, os benefícios são menores. Em software e 
serviços de TI há essa característica. Networking depende do mercado. O guia 
que criamos mostra a forma adequada de tratar o fornecedor. Por exemplo, a 
gestão dos fornecedores concentra-se fortemente nos objetivos comuns e na 
geração de valor, ou seja, os indicadores deles são totalmente diferentes de um 
processo clássico de contratação. 

Os fornecedores são gerenciados pela equipe de TI, pelos usuários e comprado-
res. Quando fazemos esse processo de planejamento não temos apenas a área 
de compras. Precisamos ter o responsável de compras de TI, o financeiro e, even-
tualmente, o usuário, para termos uma definição estratégica daquela categoria. 
Tipicamente, o fornecedor é gerido por escopo. Ou seja, há um projeto, com um 
escopo muito definido, começo, meio e fim. Ele tem claro qual o seu papel. E como 
parceiros de terceirização, temos normalmente o Service Level Agreement (SLA) e 
Key Performance Indicator (KPI). Aqui aparecem os indicadores de desempenho. 
Temos uma agregação de valor. Na Accenture, temos um processo chamado close-
loop (closed loop), que na verdade é um ciclo contínuo de elaboração de  um proces-
so de orçamentação e planejamento. De fazer o processo de negociação focado 
no custo total e no processo de controle. Precisamos ter visibilidade dos gastos, 
clareza sobre o domínio da categoria e suas políticas, especificações, consumos. 
Focamos, aqui, em strategic sourcing, compras estratégicas, onde é importante 
entender que, para ter eficiência, deve-se seguir esses passos.
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 Aquisições de TI no Serpro

Luiz Claudio Turbay
Serpro

O Serpro foi pioneiro no processo de fomentação e aceleração de aquisições de 
TI via pregão. Foi necessário um investimento alto e uma boa organização. O pre-
gão foi constituído em 2000 por meio de um decreto, com a intenção de melho-
rar os processos de ferramentas. O Ministério do Planejamento (MP) contratou o 
Serpro para desenvolver o Comprasnet, que era a regulamentação e informatiza-
ção de aquisições via sistema. Em 2001, o Serpro criou uma unidade específica 
para fazer compras de TI. Ao constatar que 70% do orçamento de aquisição é 
de TI, observamos a necessidade de profissionalizar melhor os compradores . 
O comprador do setor administrativo não tem conhecimento para efetuar uma 
compra de TI, o que complicava o  processo. Em 2002, oi promulgada a Lei do 
Pregão e, em 2003, o Serpro começa a trabalhar fortemente para se estruturar 
para as aquisições via pregão. Em 2005, sai o pregão eletrônico. Começam os 
regulamentos de forma mais clara de como se usar o Comprasnet. Em 2006, o 
Serpro implantou um sistema próprio de controle de aquisição, desde o início do 
processo até a gestão contratual de liberação de nota fiscal, sistema já  auditado 
e elogiado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Esse tema já está bem mais 
amadurecido e o próprio TCU recomendou sua utilização a outros órgãos, em 
cima de auditorias feitas no Serpro. Nessa reestruturação por processos, o Ser-
pro instituiu o PAQ, Processo de Aquisições do Serpro, em 2011.

Por meio de uma boa especificação podemos entender que é comum comprar 
e fazer um pregão. Podemos comprar o avião do Presidente da República via 
pregão. Basta dizer como quer as especificações do avião. Os preços do mercado 
cotam o preço do avião. O importante sempre está na especificação. Temos de 
conhecer o mercado, para trazer ons resultados. O Serpro tem uma prática muito 
boa, a consulta pública. Antes mesmo da pesquisa, fazemos uma consulta, atra-
vés da qual pedimos que o mercado se posicione anteriormente ao lançamento 
do edital. O Serpro não tem necessidade legal nem mesmo de responder os que 
acolheram a consulta pública. Colhemos as informações e dizemos : Vamos ouvir 
vocês,  o que sair no edital corresponde ao que ouvimos. Tivemos problemas por 
não existir nenhuma obrigação legal de retornar, nem a preocupação em respon-
der. Pensamos em lançar o edital e soltamos um negócio que está direcionando 
para uma determinada plataforma, para um fornecedor. Quando ouvimos a con-
sulta, ela disse que, se colocássemos daquela forma, só um viria. Mas se abrir-
mos esse item e colocarmos as opções ‘b’ e ‘c’, ampliamos nosso leque”. Fazer 
a consulta pública, principalmente de uma coisa que você não tem um domínio 
muito grande, é traz uma melhora muito grande. Foi o caso do passaporte. Por 
meio da consulta verificamos que as agências internacionais queriam participar 
da licitação e tivemos de fazer o pregão  meio-dia. Para incluir empresas de Los 
Angeles, pela manhã, e de Paris, no fim da tarde. Foi justamente um parceiro fran-
cês de uma empresa brasileira que acabou ganhando a licitação, ao oferecer uma 
economia de 60% do valor previsto nesse pregão. Tivemos uma cautela muito 
grande, considerando órgãos de oficializaçã. O Tribunal discutia se a relação era 



13Fórum de TIC Dataprev Gestão de compras de TI nas empresas estatais

Aquisições de TI no Serpro
Luiz Claudio Turbay

exemplificativa ou exaustiva. Apostamos no exemplificativo. Só poderia constar 
para o pregão computadores e coisas mais simples. 

Outro detalhe importante foi a solicitação quer fizemos ao TCU. Ela foi acatada: a 
de não publicar o preço de referência no edital. Nunca dizemos quanto pretende-
mos gastar. Temos que fazer pesquisas, temos a consulta pública. Se o fornece-
dor sabe que estamos dispostos a gastar R$500 mil se acomoda naturalmente 
naquilo, mesmo que no pregão haja um atrativo de baixar. Quando não se publi-
ca referência, o preço inicial é baixo. O Serpro inovou, via pregão, a licitação da 
Planta Nacional de Circuito, uma licitação de mais de R$ 1 bilhão por cinco anos. 
Criamos lotes por estados da Federação, contratamos os circuitos dentro dos 27 
estados. Foi um pregão com 27 lotes, no qual fizemos uma modalidade em que 
o fornecedor sabia que ia ficar cinco anos vendendo para o Serpro.  Se ganhasse 
o Piauí, poderia investir no estado, porque sabia que tudo que o Serpro fosse 
fazer de upgrade, de aumento de velocidade, de circuito seria com ele.  Mesmo já 
previsto em contrato, deu uma briga muito boa no mercado. Conseguimos uma 
economia monstruosa nessa licitação, a repetimos em 2011. Em 2006 ela valeu 
por cinco anos e, em 2011, repetimos o modelo. Sobre a questão da mudança do 
paradigma técnico de preço para pregão:  o que há de mais forte entra as empre-
sas de engenharia é o lobby de não ter pregão.  

As empresas têm um verdadeiro pânico do pregão e usam o argumento da qua-
lificação e de uma especificação mais detalhada para não tê-lo. O Serpro identi-
ficou com o Decreto 7.174 que os técnicos e quem os apoiavam repetiam a mes-
ma ladainha quando definia os itens obrigatórios e opcionais para compra de TI. 
A  definição do percentual variava dessa forma: o limite mínimo era 50/50, o má-
ximo 70/30. 70% para técnico e 30% para preço. Essa era uma forma de definir 
critérios obrigatórios e opcionais para fazer compras. O critério opcional sempre 
foi assim: três pessoas certificadas na solução tal. Se tivéssemos pessoas caras, 
ganharíamos um ponto a mais. Se tivéssemos 10 pessoas caras, ganharíamos 
dois pontos a mais. Precisávamos de 10 pessoas certificadas porque a lei exi-
gia. Para fazer uma licitação era necessário criar critérios obrigatórios optativos. 
O prazo de entrega era de 30 dias. Mas se entregarmos em 20 ganhamos um 
ponto a mais. Dessa forma pagávamos por uma coisa desnecessária. Os itens se 
repetiam demais. Então, decidimos usar no pregão a prova de conceito. No pre-
gão todos os itens são obrigatórios. Definimos de forma clara no edital para que 
todos soubessem qual era a prova de conceito, como provar que aquele produto 
atendia a solução que procurávamos, em um ambiente completamente isento, 
normalmente fazemos dentro de casa. Publicamos também no Diário Oficial. Os 
concorrentes podem acessar essa exaustiva prova de conceito.

Se tiver 10 itens, a pessoa passar em 9 e perder 1 está fora.  A pessoa sai e cha-
mamos o segundo lugar. Essa prova de conceito ou de conformidade qualificou o 
pregão. Devemos ter um conhecimento grande do que fazemos para saber como 
esse teste será feito. Não há como flexibilizar a prova. Porque o concorrente está 
lá. Se quisermos que uma determinada resposta ocorra em 10 segundos, e ele 
demorar 11, está fora. Então, qualificamos esse edital, que está inserido no tema 
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de planejamento de contratação,  com essa prova de conceito muito bem estru-
turada, que trouxe enormes ganhos para o Serpro. Hoje estamos em constante 
processo de aprendizagem. Na solução do passaporte, houve um fornecedor que 
perdeu por ½ milímetro no tamanho da leitura da coleta digital. Estava no edital 
29,4 ml e ele tinha 29,3ml. Nessas horas tem que ser radical. Todos sabiam, 
nós avisamos, o edital estava publicado. Ele não reagiu, dizendo que o dele era 
29,3ml e perdeu. Utilizar esse artifício da prova de conceito e do teste é funda-
mental. Fazemos o pregão e o vencedor passa na prova. Se não passar, chama o 
segundo, o terceiro e assim vai. Essa é uma prática excepcional. De tudo o que o 
Serpro compra, 95% vem dos 1000 contratos administrativos de TI vigentes. O 
orçamento anual gira em torno de R$ 600 milhões. 

O Serpro não publica a questão da referência do edital. Na questão da pesquisa, 
não temos um banco muito bom para pesquisar como o governo está compran-
do. Estamos trabalhando direto com os contratos de nossos parceiros (Banco 
do Brasil, Caixa Econômica, Dataprev). Se eles compraram aquele item, aquela 
solução, usamos a fonte do contrato como pesquisa de preço. Muito melhor do 
que chamar o fornecedor. Uma dúvida que as pessoas têm:  preciso ir ao forne-
cedor?. Não precisa. Hoje, pode ser feito pela internet. Pesquisando, sabemos o 
nível de serviço. O processo de revisão da 866 discutirá a questão da publicação 
em jornal, em Diário Oficial. Hoje, para uma coisa ser efetiva tem que ser dada 
publicidade. É item base da lei. Desconhecemos se alguém abrirá o Correio Bra-
siliense, por exemplo, para saber se tem alguma licitação. Mas somos obrigados, 
e ainda refém da EBC, porque tem que ter aquela linha “Brasil, um país de todos”. 
Pagamos 25% daquilo e não sabemos para quem nem para que sair uma coisa 
no jornal que ninguém lê, mas está na lei. Temos que tirar da lei, pois estamos jo-
gando dinheiro fora para beneficiar a EBC e os jornais. No Prêmio Nacional 19 de 
Março, o Serpro ganhou a maior vantagem econômica de negociação de pregão. 

Tivemos um caso que o pregoeiro ficou apertando e conseguiu do vencedor do 
pregão R$ 5,5 milhões abaixo do preço da referência. Foi motivo de registro. Em 
outro processo, uma licitação de R$ 1 bilhão e acabou saindo por R$ 457 milhões. 
O Serpro ganhou o maior valor de pregão que ocorreu no Brasil. Em 2011, foi cir-
cuito de comunicação e, em 2012, uma licitação dos tickets de alimentação Sode-
xo. Já tivemos uma licitação de R$ 30 milhões que a  Embratel ganhou fazendo o 
preço em  R$ 1,2 milhões. Como que a Embratel entra dizendo ser R$ 30 milhões 
e chega a R$ 1,2  milhões? A Embratel disse: “foi um momento, não queríamos 
que o concorrente entrasse e resolvemos jogar o preço no chão”. Na nossa área 
de TIC temos exemplos de toda ordem,  não há critério de exequibilidade. Algumas 
empresas, por exemplo, compram armazenamento em disco. Compram teras e 
teras de armazenamento. A Caixa tinha acabado de comprar, e o Serpro comprou 
40% mais barato, porque o fornecedor fez uma importação e o cliente, acho que 
era o Bradesco, desistiu da compra.  Apareceu uma licitação do Serpro,  ele vendeu 
muito mais barato. Mercado é assim. Temos que lidar com transparência e saber 
o que fazemos, ter tudo muito bem evidenciado, pois o TCU exige. Nesse caso, o 
Serpro foi altamente beneficiado.  As evidências servem para mostrar a seriedade 
e a transparência de quem trabalha nessa área. Ficamos sob suspeita 24 horas.
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Temos que ser honestos. Aumentar o esforço no planejamento e diminui-lo na 
etapa de contratação e gestão. O Serpro hoje está bem estruturado na parte de 
demandas e planos, análise de risco, da contratação de TI, toda a parte do supor-
te na gestão de qualidade. O gestor de contrato precisa saber o que foi realmen-
te comprado e saber como medir, atestar e liberar aquilo. Os processos auxiliares 
dão suporte, como sanções e aplicações de multa. Tudo suportado pela gestão 
de qualidade e gestão de risco. Não estamos em um estado da arte, mas con-
seguimos reduzir bastante os problemas com licitação, Estamos há nove anos 
sem nenhuma citação séria no Tribunal. O Serpro foi uma empresa que passou 
por problemas grandes, com auditorias externas. Nessa reformulação, estamos 
conseguindo trazer um trabalho com resultados que se traduzem em qualida-
de e tranquilidade para a administração. O Serpro implantou, no ano passado, o 
processo verde. Eliminou o papel para qualquer processo de aquisição. Hoje tudo 
é virtual, dispensando folhas de papel no processo de compras. Os auditores 
olham tudo de forma virtual, os fornecedores encaminham tudo por meio eletrô-
nico e vamos fazendo, por meio de uma solução livre chamada “Alfresco”, nosso 
repositório de dados, onde fica todo o processo de compras. O demandante tem 
de ir até lá para ver, acessar, imprimir o processo, o que o torna público. Agilidade 
na recuperação, transparência e publicidade são itens base da lei.
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Isaac Neto – Banco do Brasil: Você falou da nego-
ciação, a empresa vencedora estava declarada ven-
cedora ou arrematante?

Luiz Claudio Turbay – Serpro: Tínhamos que defi-
nir um valor, definimos o valor do lote,  o valor do 
contrato. A empresa definiu os preços dela, um 
contrato por demanda. A Embratel ganhou o Piauí. 
Tínhamos a velocidade 512 e o valor do contrato 
com aquele lote 1 já estava determinado. A gran-
de sacada foi quanto de circuito seria instalado com 
aquele budget que havíamos definido no edital. Se-
riam destinados R$ 10 milhões para o Piauí. Lista-
ram quem vai fazer mais com R$ 10 milhões, por-
que o contrato era de R$ 10 milhões e por demanda 
de cinco anos. Os contratos geralmente não usam 
tudo, usam 60% ou 70%. Depois de cinco anos, o vo-
lume efetivamente gasto fica em torno de 70%. O 
pagamento e a instalação são feitos mensalmente. 
Depois de instalado passamos a ter nível de serviço. 
Temos a prova que o circuito foi instalado e começa 
a faturar. Se, por exemplo, estamos sem verba e re-
solvemos reduzir a velocidade de 1MB para 500KB, 
a fatura automaticamente diminui. Outro exemplo, 
foi Copa das Confederações no Rio de Janeiro. A Oi 
sempre foi a Telemar, a grande empresa que man-
dou no Rio de Janeiro em termos de instalação de 
circuito. O Rio de Janeiro é uma cidade complicada, 
cheia de montanha, uma cidade difícil de passar. A 
Embratel falou que seria “questão de honra”, baixou 
o preço e derrubou a Telemar e a Oi em 2011. Queria 
ser a empresa a estar lá, na Copa do Mundo. Nós do 
serviço público também temos que ser beneficia-
dos. Uma das disputas mais acirradas foi no estado 
do Rio de Janeiro. A Embratel foi multada, porque 
atrasou algumas instalações. 

Carlos Mamede – TCU: Vocês contrataram uma 
consultoria para ajudar a negociar melhor. 

Luiz Claudio Turbay – Serpro: O pregoeiro tem uma 
formação administrativa. Mas temos a necessida-
de de profissionalizar o pregoeiro em técnicas de 

negociação. Quando acompanhamos o chat de um 
pregão, observamos que uma boa manha de nego-
ciação garante grande oportunidade de negócio.

Carlos Mamede – TCU: Existem alguns parâme-
tros básicos que começaram a usar? Temos o valor 
que a empresa fechou. Se não tivesse determinado 
esses argumentos, a empresa falaria “não, esse é 
meu valor final”. 

Luiz Claudio Turbay – Serpro: O argumento é a pressão. 

Roni Alves – Serpro: Com certeza,temos parâ-
metros a observar. Nosso principal conceito é o 
de agregar valor na negociação com o fornecedor. 
Temos o tempo a nosso favor, já que não temos a 
obrigação de resolver o pregão no mesmo dia. En-
quanto os fornecedores têm o tempo que se leva 
para fechar uma negociação como um valor, já que 
trabalham com um orçamento dividido ao longo do 
ano. Esse critério pode ser adotado como um valor 
na negociação para quem está contratando e para 
o fornecedor. Outra questão importante é o fato de 
entrarmos em um mercado grande, ser um grande 
comprador de TI do governo, com projetos estraté-
gicos. Esse conceito agrega valor para a negociação. 
Outros fatores já são mais relacionados à especifici-
dade de cada objeto. Como temos ou esperamos ter 
um planejamento cada vez melhor, temos gastado 
mais tempo nessa parte. O próprio comprador já 
tem mais informações do processo que podem aju-
dá-lo nesse relacionamento com o fornecedor. Por 
exemplo, fornecedores que já têm projetos seme-
lhantes aplicados a outros órgãos  e já vendem com 
mais expertise aquele produto. Isso fornece mais 
um valor para a negociação. Temos a percepção de 
que aquilo pode ser menos custoso, já que temos 
a expertise para poder vender. Conseguimos de-
monstrar a importância do conceito de agregar va-
lor na negociação. “Quero um produto entregue pelo 
menor preço no pregão”, claro que, quando fazemos 
uma negociação com o fornecedor que ganhou uma 
etapa de lances abaixo do valor de referência, não 
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temos espaço para descartar aquele fornecedor. Ao 
menos que ele não atenda nenhuma especificação 
técnica. Não fazemos um “repregão”. Depois que de-
finimos quem venceu, não vamos perguntar para o 
adversário dele se ele faz mais barato. Essa etapa já 
foi cumprida na fase de lances. No caso que ganha-
mos o prêmio, por exemplo, vencemos a licitação, 
pois apresentamos o menor lance, com o valor abai-
xo do valor de referência. Usando esses argumen-
tos de agregação de valor convencemos o licitante 
que ele podia cobrar menos. Foi ele quem venceu a 
licitação. O mesmo fornecedor que tinha vencido a 
etapa de lances. Só que conseguimos uma redução 
de pouco mais de R$ 5 milhões. Fomos premiados 
com a maior redução entre o último lance dado pelo 
fornecedor e o valor que efetivamente contratamos 
no âmbito federal. 

Luiz Claudio Turbay – Serpro: Tivemos um forne-
cedor chamado Gertronics, que tinha uma perna 
muito forte na Holanda, sendo o maior parceiro da 
Cisco, fabricante mundial de circuitos. A Prolan era 
outra empresa enorme que detinha os contratos da 
Serpro. A matriz na Holanda anunciou que o Ser-
pro estava fazendo um pregão. Ela montou a per-
na “Gertronics Brasil” para fazer o pregão. Falamos 
“estruture-se lá e não gaste a parte de publicidade, 
promoção e propaganda no Brasil. O  Serpro vai ser 
a propaganda. O preço cai e a empresa entra no Ser-
pro”. São coisas que temos que saber usar a nosso 
favor. Foi ótimo porque colocamos um preço 30% 
menor que o anterior e ganhamos a licitação. Depois 
veio a história de como conseguimos chegar naque-
le preço. Foi o primeiro contrato que conseguimos 
no Brasil. Uma licitação recente que fizemos para 
portfólio de projetos. A Hewlett-Packard (HP) baixou 
o preço dela em mais de 70%. Ficou muito mais ba-
rata, porque ela queria que o portfólio de projetos e 
processos do Serpro estivesse com um produto HP, 
pois essa seria a melhor referência para implantar 
no mercado. Usamos isso a nosso favor. 

(Interlocutor não identificado): Você fala muito no 
pregão, mas vocês fazem muito registro de preço 
também, não? 

Luiz Claudio Turbay – Serpro: Fazemos para produ-

tos de mesma prateleira, como computadores, no-
tebooks, estação de trabalho e CRP.  Teve um pre-
gão de computador em que a  empresa ganhou uma 
licitação para 4 mil e vendeu 50 mil computadores. 
Disseram que se fosse 50 mil seria mais barato. Um 
m prefeito no interior do Paraná comprou apenas 
um computador. Ele teve um nível de serviço 24/7, 
4 anos de garantia, atendimento em até 4 horas, 
com reposição de peça, por R$ 2.800, que foi o pre-
ço da licitação do Serpro. Quando ia conseguir um 
computador com aquele nível por R$ 2.800? Outro 
exemplo, o Serpro faz um evento ou uma instalação 
no Fórum. Os fornecedores gostam de ter escrito 
“Positivo”, “Itautec”, “Lenovo” nesses eventos. Eles 
valorizam a exposição da marca. O Serpro tem que 
se beneficiar dessa artimanha. Antes eram 3 anos, 
passou para 4 e agora são 5 anos de garantia total 
do computador. O Serpro não tem mais montagem 
e manutenção. Passam-se os 5 anos, jogo fora e 
contrato outro. São coisas que temos que saber fa-
zer na administração. 

Álvaro – Dataprev: Como vocês trabalham a ques-
tão de condições de pagamento? Temos avançado 
bastante em financiar junto ao fornecedor.

Luiz Claudio Turbay – Serpro: A palavra compra de 
solução pode ser considerada perigosa, pois remete 
a capacitação de tecnologia nova. Software, hardwa-
re e tudo mais, temos que ter uma dosimetria muito 
boa do pagamento, caso contrário algo pode dar er-
rado. Quando o cliente não atender mais, pode ser 
complicado recuperar. Com a maior estruturação 
da pesquisa de mercado que fazemos da consulta 
púbica, observamos a relação com o “mercado de 
grandes”, facilitamos as condições de pagamento,. 
Ou seja, a pessoa só receberá o pagamento quan-
do o negócio estiver bem estruturado. O Serpro 
enfrenta uma crise financeira muito grande, nossa 
receita é proveniente de contratos com empresas 
públicas, como houve corte no executivo, estamos 
prejudicados e precisamos renegociar. O objetivo 
maior, até para nossa segurança, são os contratos 
com garantia maior de 3 ou 4 anos. Estamos exi-
gindo carta de fiança bancária, pois se o fornecedor 
for bom, vai honrar o compromisso. A Star Company, 
era uma empresa grande, da International Business 
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Machines (IBM). Ela quebrou e nos deixou na mão 
com dois contratos, mas a IBM bancou, assumindo 
a garantia até o término dela, pois o produto já es-
tava pago. Quando não ocorre, ter a carta de fiança 
se torna fundamental, pois só precisa ir ao banco e 
cobrar. Essa forma facilita para serviços de limpeza, 
vigilância, serviços administrativos corriqueiros. Te-
mos um padrão, quando investimento, pagamos 20 
dias úteis após o aceite. Quando serviço, coibimos 
o máximo essa questão de pagamento antecipado. 
Proibimos o pagamento antecipado, mas a Micro-
soft,  por exemplo, exige no seu contrato premier o 
pagamento antecipado. Ela não dá aquele ano de 
garantia. Você compra o produto e imediatamente 
começa a correr o relógio da manutenção. São coi-
sas para as quais você precisa conhecer o mercado, 
entender e fundamentar muito bem. Temos como 
objetivo coibir cada vez mais pagamentos anteci-
pados. Porque tem contratos que são 50% na assi-
natura, sendo considerado crime. Estamos nos pre-
cavendo, mas não temos um modelo, até porque a 
capilaridade de compras está muito grande. 

Ricardo Negrão – EBC: O “Alfresco” é uma ferra-
menta que pensamos utilizar. Vocês pensam em 
adotar como uma parte de serviços e colocar dentro 
do governo federal, ou não?

Luiz Claudio Turbay – Serpro: O foco do Serpro 
sempre foi atendimento ao Governo Federal. O Ser-
pro prefere investir e doar essas questões de siste-
mas administrativos para a comunidade. O Serpro 
está com uma linha de não querer vender, pois dá 
muito trabalho e pouco dinheiro. Não há interesse 
para o Serpro em vender Gerenciamento de Docu-
mentos (GED). Acho que o grande segredo está em 
pegar o conceito de software livre na comunidade 
e customizar,  tendo em mente que o produto não 
tem que se adaptar a nós, nós quem devemos nos 
adaptar. O software livre morre porque temos que 
transformá-lo. Você que tem que se adaptar ao 
software livre, faça o que ele tem de bom, e, logi-
camente, se tiver condição de ajudar a comunidade, 
direcionar esforços para melhorar aquele produto. 
Quando pegamos o “Alfresco” não tínhamos nenhu-
ma certificação digital dentro dele. Entendemos que 
isso era fundamental, para acabar com o papel, que 

o processo, todo documento autuado, tinha que ter 
cerificação digital. Naquela solução de Ged não ofe-
reciam. Conseguimos dois analistas que adaptaram 
uma solução de certificação digital para dentro do 
“Alfresco”. Para nós, era uma condição para poder 
andar com o processo, e devolvemos em benefício 
para a comunidade. Apenas gostaria que o Serpro 
fornecesse manutenção.

Marcelo Antoniazzi – Accenture: Vamos falar sobre 
o financiamento da cadeia de suprimentos. A Petro-
nect, empresa que faz toda a parte de compras para 
a Petrobras, tem como uma de suas iniciativas,  a 
chamamos de ‘torres’, o financiamento da cadeia de 
suprimentos. A empresa faz um pregão de taxa de 
juros com os bancos para o fornecedor se financiar.  
Ao invés de pedir um adiantamento, ele se financia 
por meio dos bancos. 

(Interlocutor não identificado): Costumo dizer que 
a Petrobras não é um órgão público, mas, sim, um 
país amigo. Tem uma legislação própria e difícil de 
entender. Como que a Petrobras consegue?

(Interlocutor não identificado): A Petrobras pode 
ser considerada um país amigo, porque tem deter-
minadas especificidades que não conseguimos re-
almente alcançar. Mas essa ideia do financiamento 
é bem interessante.

(Interlocutor não identificado): Existe um decreto à 
parte, que o TCU questiona, mas o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) acabou referendando. Na Consti-
tuição, existe um artigo que diz que as empresas em 
atividade econômica (Petrobras, Banco do Brasil), 
ou seja, empresas que o Estado administra, deve-
riam ter um estatuto de licitações próprio. Mas esse 
artigo nunca foi definido e votado.

Marcelo Antoniazzi – Accenture: Não é a Petro-
bras que faz financiamento com os bancos. É a 
Petronect. É como se fosse um pregão eletrônico 
do fornecedor. Qual é a vantagem? Você tira o en-
dividamento da Petrobras,  porque ela não precisa 
fazer aquele adiantamento. O fornecedor utiliza a 
ferramenta para fazer a sua licitação de taxa de ju-
ros. Na verdade, nesse caso, o decreto-lei não tem 



19Fórum de TIC Dataprev Gestão de compras de TI nas empresas estatais

Aquisições de TI no Serpro
Luiz Claudio Turbay

DEBATE

problema nenhum porque é uma empresa privada 
contratando um financiamento, ao invés de pedir 
uma antecipação. Essa é a vantagem.

Daniel – Dataprev: Na Dataprev, estamos em uma 
experiência muito positiva das áreas técnicas com 
as áreas departamental, jurídica e de compras. 
Observamos essa tendência de comprar bem em 
segmentos de hardware, de computadores, redes 
e software. Para software, temos tentado estabe-
lecer mecanismos diferenciados para questões de 
licenciamento. Por exemplo, fizemos uma licitação 
recente, onde a proposta era cobrar uma licença 
para cada item de configuração dentro de um centro 
de processamento. Você compra uma licença para 
o roteador, uma licença para o seu servidor, para 
seu Corel. Jogando contra o meu próprio patrimônio 
porque, se crescesse, automaticamente seria re-
passado para a questão de software. Enfrentamos 
muito essa questão, temos discutido, debatido. É 
um desafio interno termos sempre o melhor apro-
veitamento das nossas compras. Como o Serpro 
está trabalhando, como as outras instituições estão 
tratando essa questão de software? Porque, como 
foi bem colocado,  fazemos a compra e já a começa 
a correr o relógio. Um ano depois, vem o pagamento. 
Toda essa questão de envolvimento de software se 
torna importante e fundamental para a área de TI. 
Ainda encontramos bastante dificuldade em esta-
belecer mecanismos mais fortes para as empresas. 

Luiz Claudio Turbay – Serpro: Não sou da área de 
software do Serpro. Compro software. Então se es-
tamos aprisionados em uma determinada tecnolo-
gia, as coisas se complicam. Por exemplo, no caso 
Natural Adabas. O Serpro se tornou refém da Natu-
ral Adabas, porque os sistemas base da Receita Fe-
deral e Tesouro residem na base Natural. Há anos, 
a Natural Adabas era da Consultoria em Sistemas e 
Representações (Consist). A Alemanha viu que es-
tavam lucrando e entrou em um processo interna-
cional. Detinha a exclusividade da América do Sul. 
Eles entraram com um processo internacional e a 
Sag (a Software AG), que era detentora do produto, 
conseguiu tirar a Consist da jogada. Hoje, o contra-
to é direto com a Software AG. Quando contratamos 
uma solução nova, exijo o que quiser no edital. Por 

exemplo, tínhamos uma solução de replicação que 
envolvia trinta ou quarenta produtos. Queria uma 
geladeira aberta de software por três anos. Já que 
não sei o que vou crescer, não sei para que tecnolo-
gia de máquina eu vou. Trabalho em ambiente com o 
Linux e a IBM. Quero ter a possibilidade de ler e usar 
de forma indefinida, ilimitada, a série de produtos 
que ele iria disponibilizar, porque, em tese, fiz uma 
licitação e não sabia quem era. Usei, abusivamente, 
durante três anos. O mercado reagiu como se fos-
se louco, acharam que uma geladeira aberta de sof-
tware não tem limite. Foi um tiro no mercado. Farei 
o edital e vai entrar quem quiser pois, dos quatro, 
entraram três. O Primeiro Quadrante ganhou a lici-
tação, e tive durante três anos uso ilimitado. Agora 
estamos na renovação, porque o entendimento de 
ilimitado era justamente as licenças que instalamos 
e nos pertence para o resto da vida. Pagamos agora 
a manutenção das licenças. Temos a independên-
cia de escolher, devemos ser ousados na prova de 
conceito, ousados no projeto básico para pedir uma 
zona de conforto. Quero uso ilimitado, pois não sei 
se vamos mexer na máquina, mudar de plataforma, 
se vamos sair da alta para a baixa em um determina-
do segmento, se vamos entrar mais forte em Linux. 
Normalmente, essas versões para o Linux possuem 
outro preço. Conhecendo o  mercado, prospecto uma 
mudança de tecnologia. Atualmente somos reféns 
do que nos aprisiona e temos medo de fomentar 
uma outra solução.  Hoje temos maior segurança. 
Infelizmente, ainda tenho muita inexigibilidade no 
Serpro, pois ainda sou refém. Não consegui sair da-
quele modelo de tecnologia. A única plataforma alta 
que existe no mundo é a 390. Estamos refém da 
IBM. Por mais que ameace, que encontre outra so-
lução, uma forma de migrar para a baixa, seguimos 
com a IBM. Conhecer esse mercado e propor alter-
nativas de solução até hoje mexe no mercado. Faça 
um edital ousado, quem não entrar, fica fora, prin-
cipalmente se houver concorrência. Impressionante 
como as portas se abrem e os descontos aparecem. 
Quando está sozinho fica mais difícil.

Carlos Mamede – TCU: Estamos falando de TCU 
comprador agora, porque tem o TCU área de contro-
le. Hoje, não temos mais o modelo. Há uma dificul-
dade de pensar em outros modelos. Por exemplo, o 
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antivírus era, por nós e muitos outros órgãos, con-
tratado com licença. Só que o valor do antivírus se 
manifesta não na licença, mas na sua atualização. 
O antivírus está muito mais para um serviço do que 
para uma plataforma. O raciocínio foi o seguinte: 
porque não posso contratar antivírus como serviço? 
Dou parâmetros, como o tamanho da minha rede e 
o tamanho de dispositivos, e quem quiser entra. Não 
dá para fazer com qualquer software? Com antivírus 
dá, porque o impacto de mudança se torna muito 
baixo. A interação dele é muito baixa. O usuário tem 
conhecimento para usar antivírus. Tenho uma pla-
taforma e, se entrar, faço uma nova licitação, pro-
vavelmente com uma rede até maior. Dificilmente 
rede encolhe, só se o alvo for exterminado. Existe 
a vantagem competitiva, aquela que diz que sou 
seu cliente e você deve me dar desconto. O outro 
tem que entregar instalação, configuração, suporte, 
todo o pacote, toda a solução. Então, saio do foco de 
software como artefato tecnológico e começo a falar 
de solução e resultado. Tenho um monte de mar-
gens de criatividade para começar  a falar, cada vez 
mais,  em solução e resultado e cada vez menos em 
caixinha e software.

Leonardo – Banco do Brasil: Vocês fizeram uma li-
citação com 27 lotes. O Service Level Agreement (SLA) 
foi pensado de forma conjunta. Depois, vocês fize-

ram 27 contratos ou agruparam por fornecedor que 
ganhou? Como foi o processo pós-licitação?

Luiz Claudio Turbay – Serpro: Foram 27 lotes em 
uma mesma licitação. Para facilitar o contrato, por 
exemplo, quando a Embratel ganhou 10 estados, foi 
feito um contrato com 10 estados, contemplando, 
logicamente, os lotes dela. Resultando em 4 ou 5 
contratos. Um com a Telefônica, um com a Oi, outro 
com a Embratel, um com a Interliga (Intelig). A ges-
tão interna de cada contrato era clara. E o SLA foi 
o mesmo. Até porque eles não têm uma disciplina 
grande, preferem pagar multa a perder a chance de 
estar lá dentro. Atualmente as empresas que mais 
multamos são as de telefonia. Ees nem reclamam 
mais, porque ficou comum. Torna-se horrível multar 
e não ter efeito. Na Embratel foram quase R$ 3 mi-
lhões de multa, ficamos constrangidos  em cobrar, 
porque  somos parceiros há muito tempo. Mas  ela 
não atende, também não podemos aliviar o SLA. O 
Serpro pede um investimento muito alto para aten-
der o SLA, mas para não perder o estado. Então, pa-
dronizamos o SLA, definindo esses quatro ou cinco 
contratos base. A gestão interna é feita em blocos, 
um bloco cuida do Piauí, outro cuida do Tocantins. O 
resultado, em termos de gestão e acompanhamen-
to ,foi muito satisfatório. Tanto que ousamos, em 
2006, e repetimos o modelo em 2011.
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Falaremos sobre o termos realizados na Diretoria de Tecnologia, objetivando es-
pecificar as compras de acordo com as necessidades do Banco do Brasil, consi-
derando que 99%, para não dizer 100%, dos negócios do banco, trabalham em 
cima de tecnologia. A tecnologia é fundamental no nosso dia a dia para que os 
negócios do banco aconteçam. Não existe negócio sem o suporte das tecnolo-
gias da informação e da comunicação. Estamos revisando a estrutura da Dire-
toria de Tecnologia, responsável por especificar as necessidades e encaminhar 
para a diretoria de compras, a Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Di-
nop), representada por mim e pela Silvia, que fazem o processo de aquisição. 
Isso é segmentado dentro de um processo onde se busca a separação das res-
ponsabilidades. Chamamos de  segregação das responsabilidades, para garantir 
maior transparência nos processos de aquisição do banco. Em 2010, o BB fez 
um estudo de estrutura da Diretoria de Tecnologia, apoiado por uma consultoria 
externa. Nele, chegou à conclusão que seria necessário criar, dentro da Tecnolo-
gia, uma gerência encarregada especificamente de conduzir e gerir o processo de 
aquisição de TIC. 

Dentro desse processo, foi criada a nossa Gerência de Fornecimento de TI e, den-
tro dela, criamos estruturas que pudessem garantir essa especificação das nossas 
necessidades, trabalhando em cima de processos e buscando melhorias contínu-
as. Trazemos aqui as ações. Primeiro, criamos uma área de relacionamento com 
o fornecedor. Nós não tínhamos isso. O fornecedor chegava à diretoria, abordava 
qualquer gerente-executivo e, muitas vezes, não tinha resposta da sua deman-
da. Outras vezes, a demanda era trabalhada, mas com a dificuldade de voltar ao 
fornecedor com as mesmas pessoas que foram interlocutoras daquele contato. 
Criamos uma área de relacionamento com os fornecedores. Temos uma organi-
zação criada para cuidar dessa área de contratos. Dentro dela, trabalhamos todo 
o relacionamento com o fornecedor até chegar ao processo de aquisição. Temos 
o benchmarking, que fazemos para conhecer o mercado, buscando as ferramentas 
que o mercado está disponibilizando, aquilo que não produzimos internamente.

O Banco do Brasil tem uma Diretoria de Tecnologia, um corpo técnico especializa-
do nas áreas de Engenharia e Construção de Software, de verificação de melhores 
ferramentas e equipamentos. Mas não tem capacidade suficiente para suprir so-
zinho as suas necessidades. Buscamos o mercado como apoio para suprir essa 
necessidade. Buscamos a capacitação dos nossos colegas nessas áreas de co-
nhecimento de mercado de TI e mapeamos no mercado os eventos que tratam 
dessas questões envolvendo fornecimento de TI. Um deles é esse, que já está 
mapeado no nosso sistema. Fazemos pesquisa de preço, pesquisa de mercado. 
Temos um evento que chamamos de Conexão de Tec, que é trazer o mercado para 
falar para os nossos colegas. Temos 4 mil funcionários na área de tecnologia em 
contato com o mercado, através dos  eventos de interação com os fornecedores. 
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Fazemos as prospecções Request for Information (RFI) e Request for Proposal 
(RFP), as consultas de preço, e também centralizamos provas de conceito na 
área de fornecimento, para conhecer a ferramenta e verificar se ela atende nossa 
necessidade. Trabalhamos com acordos de operação técnica com outros órgãos 
da administração pública naquilo que conseguimos trabalhar em colaboração 
com  as entidades, sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista. 
Temos uma Feira de Inovação que já está na oitava edição e que ocorre no mês 
de novembro. A próxima será nios dias 6, 7 e 8 de novembro. O roadmap do que 
estamos planejando para o ano seguinte foi centralizado e fizemos um encontro 
com os fornecedores para que eles conheçam as nossas necessidades e para 
que trabalhemos com a integração dos processos. Trabalhamos também no ben-
chmark para aperfeiçoarmos o processo, considerando que estamos no nível 3 de 
maturidade de mercado, já com nossos processos de sourcing documentados e 
processos de consulta ao mercado estruturados. 

O objetivo de outsourcing está alinhado às políticas de governança do banco tanto 
como planejamento estratégico quanto como planejamento orçamentário. Já es-
tamos migrando para o nível de maturidade 4. O que se busca em uma empresa 
do tamanho do Banco do Brasil é o nível 5, mas ainda estamos migrando para o 
nível 4 de maturidade. No ciclo de implementação, estamos estruturando nos-
sa área para fazer esse processo dentro das melhores práticas do mercado. Em 
2012, trabalhamos com as ferramentas de controle, indicadores e sinalizadores. 
Em 2013, centramos nossos esforços na classificação de fornecedores e  na ca-
tegorização de produtos. Criamos um espaço para receber o fornecedor, pois o 
pessoal chegava lá e procurava qualquer área da diretoria. Tinha uma interação 
com as áreas técnicas que não era adequada. Trouxemos e criamos uma área 
para receber fornecedores com essa visão de conhecer o que eles têm para ofe-
recer e discutir preço, assim como questões envolvendo futuras contratações. 
Nesse espaço de contratação, nossa Diretoria de Compras apoia o processo de 
negociação das aquisições quando são diretas, quando dispensam licitação. 

Tocamos também o processo de licitações normais, por pregão eletrônico, e pro-
cessos de integração e capacitação da equipe em Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Para o ano de 2014, estamos estruturando isso, antecipando al-
guns itens como a construção de um Portal do Fornecedor, onde teremos uma 
interação via internet para essa troca de relacionamentos. Já avançamos no ben-
chmarking e já está previsto um fórum semelhante a este para conhecermos o 
que temos de mais avançado dentro das melhores práticas do mercado. Criamos 
a estrutura física, que é a adequação e construção de um ambiente específico 
para atendimento ao fornecedor. Estruturamos nossa área em pilares de contra-
tação e acompanhamento, com o objetivo de garantir a segregação de funções 
das divisões e da gerência de fornecimento, as práticas de gestão, a classificação 
de fornecedores de TIC, quanto à criticidade de desempenho, a categorização 
de produtos e soluções de TI e a sistematização do atendimento para que haja 
respostas ao que se buscou junto ao Banco do Brasil. 

A capacitação profissional busca trabalhar com as melhores práticas de reco-
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nhecimento do mercado, com conhecimentos técnicos, certificações, boas práti-
cas de relacionamento, idiomas e ferramentas. Estamos construindo um portal 
para gestão do nosso processo de aquisição, do início até o final, categorizando e 
classificando fornecedores ao nível de entrega e cumprimento dos nossos acor-
dos de níveis de serviço. Para a mensuração dos resultados, teremos a geração 
de relatórios gerenciais. Essa é a gestão do processo de fornecimento. Trazemos 
de novo o relacionamento com os fornecedores. Antes o fornecedor vinha direto 
para a área de interesse e não tinha um meio de campo para filtrar isso. Hoje, ele 
busca toda a interação, vem até a Divisão de Estratégia e Relacionamento, diz 
o que tem para oferecer e acionamos as áreas técnicas internas da Diretoria de 
Tecnologia. De acordo com o interesse que as áreas demonstrem, nós demanda-
mos o fornecedor. Mudamos a forma do relacionamento. Não basta apenas vir, 
fazemos a inversão e acompanhamos o atendimento. Dizemos a ele que a solu-
ção que trouxe não nos interessa nesse momento ou que essa solução interessa 
e precisamos conversar sobre. 

Vamos às solicitações de serviço de tecnologia da informação para a Gerência 
de Fornecimento, que é quem centraliza todo o processo de aquisição através 
de um portal interno chamado Solicitações de Serviços de TI (SSTI). Esse por-
tal serve para que implementemos e possamos discutir a forma, a estratégia 
de atendimento, as consultas ao mercado e as provas de conceito. O acordo de 
operação também entra nesse processo. Tudo está alinhado com a nossa po-
lítica de orçamentação interna, estratégia de fornecimento: se vamos adquirir, 
se faremos livre, de que forma será feita, se será parcelada ou à vista, o tipo de 
orçamento utilizado, se é de investimento ou de despesa. A área técnica constrói 
o projeto básico e a minha área faz uma análise de conformidade, verificando se 
aquilo é compatível com o que se busca. Se o nível de serviço que estou exigindo 
é compatível com aquele tipo de solução e de serviço. Fazemos a conformidade 
do processo, que é uma crítica desse processo básico, e, quando necessário, ele 
retorna para a equipe técnica rever, refazer ou adaptar para se encaixar no que se 
busca, sempre com a preocupação de reduzir custos. No processo de aprovação 
da aquisição, criamos também um processo muito rígido, mas dinâmico, onde as 
aquisições, antes de serem aprovadas, passam pelo Comitê de Administração 
da Diretoria de Tecnologia. Eventualmente, submete-se aos escalões superiores. 

Criamos uma Comissão Interna de Análise de Notas Técnicas,  formada por sete 
executivos das diversas áreas da Diretoria de Tecnologia, onde é avaliado o ali-
nhamento com o Planejamento Estratégico de TI  da diretoria, que é o Pet, o 
alinhamento com o Planejamento Orçamentário. Eu coordeno a comissão que 
verifica. Isso garante maior segurança nos processo de aquisição e evita compras 
de soluções com sombreamento. Essa comissão faz essa análise e subsidia o 
Comitê de Administração que é formado pelo diretor e quatro gerentes gerais 
que dão a palavra final sobre o processo de aquisição. A minha área, de Gerência 
de Fornecimento, verifica o atendimento às solicitações de aquisições e as con-
tratações de bens de serviço, a padronização do processo de fornecimento de 
bens, o gerenciamento da execução dos serviços de TI contratados, a justificação 
de formações de preço, que é a justificativa de preço feita junto à Diretoria de 
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Compras nas aquisições a partir de R$1 milhão e as solicitações de informações 
ao mercado. Temos uma Gerência de Estratégia de TI, que é de governança. Ela 
verifica as questões relacionadas aos valores envolvidos nas propostas, a clas-
sificação das despesas, a nova contratação, o reajuste e fim de garantia. Essa 
governança subsidia todo esse processo e ajuda a analisar os impactos orça-
mentários, avalia as necessidades com base no modelo de custo e a viabilidade 
financeira das demandas. 

Essas duas áreas subsidiam a Comissão de Análise de Notas (CAN) e passa por 
um Comitê Executivo da Gestão de Serviços de TI, um fórum de referência técni-
ca, onde se verifica se aquela solução é necessária, se está acoplada, se adere à 
arquitetura de TI do banco. Passando na CAN, sobe para o Comitê de Administra-
ção para a tomada de decisão. Ainda dentro dos insumos, buscam uma parceria, 
pois o lema do Banco do Brasil é “Bom para Todos”. Dentro das premissas regu-
lamentárias, o que a Ditec busca? Nível de acionamento de serviços, conhecer o 
mercado (benchmarking), conhecer o fornecedor e seu histórico de fornecimento 
no banco, para verificar se realmente entrega o que promete, e a visão integrada 
do fornecedor. Do lado do fornecedor: avaliamos a área financeira, a questão de 
preço, o custo de manutenção, a variação cambial, a variação do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic) e os componentes financeiros do processo en-
volvendo a aquisição. Dentro dessa linha, chegamos ao processo de compra, que 
definimos e especificamos da forma que quisermos. Nessa fase, entra a Dinop.
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Silvia – Banco do Brasil (Dinop): Feito tudo isso, e 
definido o que será comprado e qual a necessida-
de, entra a Diretoria de Apoio aos Negócios e Ope-
rações (Dinop). Dentro dessa diretoria existe uma 
gerência, que chamamos de Gerência de Compras, 
encarregada do processo de formalização e tomada 
de decisão. Dividimos o processo de compra entre 
o gestor do item, a Diretoria de Tecnologia (ou ou-
tra diretria equivalente) e o gestor de suprimento. 
Nesse caso, a Ditec entra com o papel de gestora do 
item, fazendo a especificação, e a outra área entra 
como gestora de suprimento apontando o momen-
to de suprir aquela necessidade. Na Dinop temos 
nossa própria área de compras, dividida em duas 
partes. A primeira é a parte que chamamos de itens 
centralizados e itens descentralizados, cujo critério 
de definição é a forma de uso daquele item. Se exis-
tem vários fornecedores para aquele item, se é um 
item que faz parte do que chamamos de “enxoval 
da dependência”, ou se é um item comprado espo-
radicamente. Todos esses elementos definem se o 
item é centralizado ou descentralizado. 

O item descentralizado tem a compra executada di-
retamente por um Centro de Apoio aos Negócios e 
Operações (Cenop), antigo Centro de Processamen-
to de Serviços e Comunicação (Cesec). Atualmente, 
estamos com 3 Cenop’s compradores: Curitiba, São 
Paulo e Belo Horizonte, sendo que as compras de 
TI são executadas, por enquanto, no Cenop Curitiba. 
Se o item está descentralizado, já cai diretamente 
para o Cenop fazer a compra. A compra da parte dos 
itens centralizados era feita na própria sede. A partir 
de meados de 2012, passamos a dividir esses itens 
em duas categorias. As categorias das compras pa-
dronizadas, que serão feitas por pregão, passaram 
a ser conduzidas pelo Cenop Curitiba e as demais 
continuam sendo conduzidas de forma centraliza-
da. A Dinop avalia se vai centralizar aquela condu-
ção do processo ou se fará a contratação na sede. 
Quando a área técnica está fazendo o estudo dessa 
demanda apontada lá na Diretoria de Tecnologia, 
identifica se no objeto tem um fornecedor exclusivo, 
por exemplo, a Oracle. Geralmente a própria Oracle 
fornece quando a questão é serviço ou busca seus 

parceiros que vendem equipamentos e software no 
mercado. De acordo com essa classificação, vamos 
categorizar como uma compra de fornecedor exclu-
sivo ou como inexigibilidade. Quando ela tem mais 
de um fornecedor para uma licitação, em razão da 
força da lei, a forma de contratar é pregão, preferen-
cialmente na forma eletrônica. 

Temos outra forma de contratar, em razão do obje-
to, ou se esse objeto pode ser fornecido pela nossa 
subsidiária de tecnologia, a BB Tecnologia e Serviço 
(BBTS). Ainda temos essa possibilidade e, no caso, fa-
zemos uma contratação por dispensa de solicitação. 
Por exemplo, dentro do processo de fornecedores, 
você comprar equipamentos da Teka é um processo 
complexo. A execução do processo é complexa, mas 
o processo de compra propriamente dito já foi cate-
gorizado pela área de compras como um processo 
padrão. Ele está na linha de processos padronizados 
pelo banco e executado por uma regional. Atualmen-
te, na sede só conduzimos processos que estão na li-
nha de inexigibilidade ou de dispensa de licitação com 
a BBTS. Feito isso, voltamos para a área da Diretoria 
Técnica (Ditec), para a execução do contrato.

Isaac Neto – Banco do Brasil:  A Gerência de Forne-
cimento está estruturada nessa área de estratégia, 
de fornecimento e relacionamento com o fornece-
dor, a área de Processo de Aquisição e Acompanha-
mento, onde buscamos eficiência. Dentro do coman-
do Institucional, do Artigo 37, o administrador deve 
buscar eficiência, ou seja, fazer mais com menos. 
Nosso lema é fazer muito mais com muito menos. 
Estruturamos a equipe em uma área especializada 
em hardware e software de serviços relacionados a 
esse tipo de fornecimento. Outra área de Contra-
tação de Soluções de Negócio é voltada especifica-
mente para as demandas que vêm diretamente das 
áreas de negócio. Por exemplo, o cliente precisa de 
uma solução de Customer Relationship Management 
(CRM), uma ferramenta de conhecimento. Quando 
essa área demanda é feito um projeto internamen-
te, tratado dentro da Contratação de Soluções de 
Negócios. Temos uma área de serviços contínuos 
que não se enquadra em nenhuma dessas outras 
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duas e inclui fábrica de software. Temos uma área 
especializada em telecomunicações. Não existe 
tecnologia sem uma rede de telecomunicações que 
entregue e busque os dados na fonte, processe in-
ternamente e devolva a resposta no final. O Banco 
do Brasil processa todos os seus negócios dentro 
de um único canal, a Diretoria de Tecnologia. Algo 
que está acontecendo agora no Japão está sendo 
processado aqui na Diretoria de Tecnologia, no nos-
so data center em Brasília. Em Brasília, temos um 
data center principal e um recovery para deter a con-
tingência em eventuais paradas. A Telecom tem um 
serviço especializado dentro dessa estrutura. 

Para as outras áreas, criamos áreas de acompanha-
mento. Essas três áreas têm uma Divisão de Acom-
panhamento de Contratos, onde buscamos ganhar 
musculatura, velocidade e escala na centralização 
do acompanhamento dos contratos. Temos em tor-
no de 209 contratos em vigor, envolvendo algo em 
torno de R$ 6,5 bilhões de aquisição que são geri-
dos aqui. O que não está sendo acompanhado aqui 
ou na fábrica de software está na área de Telecom. 
Nessa área fazemos tanto o acompanhamento 
como a gestão dos contratos. As novas aquisições 
são tratadas aqui dentro, por ser um serviço es-
pecializado. As outras três áreas têm o serviço de 
acompanhamento centralizado. Os resultados que 
esperamos alcançar são o alinhamento e a conso-
lidação das melhores práticas no relacionamento 
com os fornecedores e na gestão de fornecimento 
de bens e serviços de TIC. Queremos alinhar tam-
bém a atuação dos ciclos de melhoria contínua nos 
processos de gestão de contratos, o relacionamen-
to com os fornecedores, a efetividade na gestão dos 
contratos e no relacionamento com os fornecedo-
res de serviços de TI e dar maior transparência e 
rastreabilidade no relacionamento com o fornece-
dor e no processo de contratação.

É aquele processo de receber o fornecedor, en-
tender o que ele quer, fazer com que ele entenda 
a nossa necessidade, fornecer respostas em cima 
do que buscava junto à tecnologia, dar a ele o retor-
no em relação ao que estamos buscando no mer-
cado e a busca da eficiência operacional, o ganho 
de escala, celeridade, economia. E, acima de tudo, 

buscar a sustentabilidade na condução dos proces-
sos, gerando resultados consistentes e crescentes 
com substancial redução de custo. Este ano esta-
mos com programas de redução de custos dentro 
da tecnologia. Nossa meta para 2013 é de R$ 91 
milhões. Já alcançamos R$ 70 milhões. Nos últi-
mos três anos, deixamos de gastar em tecnologia 
por volta de R$ 600 milhões dentro desse processo 
de revisão de todas as nossas aquisições, de repro-
gramação e replanejamento. Algumas áreas busca-
vam imediatismo e conseguimos passar isso para 
os anos seguintes, revendo o nosso roadmap dentro 
desse processo. 

Álvaro – Dataprev: Não adianta termos processos 
muito bem feitos, se não tivermos um resultado fi-
nal para o cliente final. Eu sou cliente do Banco do 
Brasil e tenho conta em outro grande banco brasi-
leiro. É impressionante a diferença a favor do Banco 
do Brasil em termos de atendimento no caixa ele-
trônico. O tempo de pagar uma conta é três ou qua-
tro vezes mais rápido do que no outro banco. Isso 
significa que o banco está tendo resultado no pro-
cesso da TI. Sobre a. relação com a empresa subsi-
diária do Banco do Brasil, a Cobra, contrata direto?  
Como funciona?

Silvia – Banco do Brasil: A Cobra passou a ser BBTS. 
É uma subsidiária criada para finalidades tecnológi-
cas do Banco do Brasil. Em razão disso, no Artigo 
24 Inciso XXIII há um permissivo de que podemos 
contratar a subsidiária criada com aquela finalida-
de. Para que isso não se perca, o que a governança, 
tanto do banco quanto da BBTS, faz? Em primeiro 
lugar, o objeto que quero contratar tem que estar 
dentro do estatuto, dentro do objeto social da BBTS. 
Se ela é uma prestadora de serviço, isso tem que 
estar declarado no seu estatuto e tem que ter a 
competência e expertise para fornecer esse serviço. 
Essa é a regra principal e observadas as demais re-
gras do Artigo 26, como ter preço compatível com o 
mercado, parecer jurídico e todas as outras demais 
observações desse Artigo. O banco elegeu alguns 
serviços que podem ser fornecidos pela BBTS, pela 
expertise que ela tem. A BBTS, por sua vez, está 
buscando novos serviços no mercado. 
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Isaac Neto – Banco do Brasil: A BBTS ou Cobra, 
como se chamava, vem de “Computadores Brasi-
leiros Ltda.” Basicamente, a empresa fornece o que 
chamamos de Serviços de Processos de Negócios 
(BPO), ou seja, os serviços de assistência técnica, 
equipamentos, suprimentos, troca de papel no ter-
minal de autoatendimento, monitoramento de sala 
de autoatendimento, manter as câmeras em fun-
cionamento. Enfim, toda essa parte de BPO, que é 
a assistência técnica a equipamentos. Dentro dessa 
tecnologia temos a fábrica de software, um grupo de 
pessoas que fazem desenvolvimento de software 
conosco e a sustentação de ambientes de TI (pas-
sar cabos, ligar equipamentos). Eles fazem também 
o serviço de data center dentro desse mesmo pro-
cesso de BPO, ou seja, fazem a sustentação desses 
ambientes. A BBTS está fazendo um planejamento 
em busca de novos serviços que podem nos auxi-
liar a ganhar eficiência. Gestão de energia elétrica, 
por exemplo, já fazemos internamente sem colocar 
gente do próprio banco. Temos um programa de TI 
verde que busca consumir menos energia, água, in-
sumos e materiais.

Silvia – Banco do Brasil: Temos um site de com-
pras eletrônicas no banco, o Licitações-e. A área de 
governo é a gestora. Segue o mesmo procedimento 
que o Comprasnet e é utilizado pelas agências regu-
ladoras, autarquias e empresas que não utilizam o 
Comprasnet. Todas elas usam o Licitações-e.

Villano – Dataprev: Elas se conectam de alguma 
forma? Os dados se cruzam?

Silvia – Banco do Brasil: Não. O banco não faz parte 
do Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (Siasg).

Villano – Dataprev: Eu estava pensando em infor-
mações de compras do governo. Você não consoli-
da tudo no Comprasnet, porque fica sempre faltando 
um pedaço que está em outro site.

Silvia – Banco do Brasil: Isso. Um desafio que te-
mos agora na área é fazer uma central de preços. 
Já fazemos central de preços para produtos de pro-
paganda, publicidade, promoção e pesquisa. Vamos 
estender isso para os demais itens que o banco 

compra. A exemplo do que hoje faz o Comprasnet,  
pois ele consolida essas informações. O Licitações 
Z está criando um banco de preços, que será outro 
produto comercializado no mercado. Nesse mo-
mento, iremos buscar informações dos outros com-
pradores do Licitações Z. Nós estamos desenhando 
a estrutura da central de preços. Uma das fontes de 
consulta é o Comprasnet. Mas ainda estamos vendo 
com o Ministério do Planejamento como usar essa 
informação. Hoje não somos usuários, é só consulta 
avulsa mesmo, no caso pontual. 

Madeline – Previdência: Eu fiquei curiosa em rela-
ção a essa questão da centralização. Não ficou mui-
to claro para mim como funciona a centralização de 
compras de vocês, se é em razão do valor, se é em 
razão do objeto... Qual é o critério para centralizar ou 
descentralizar? 

Silvia – Banco do Brasil: Na verdade, é uma série de 
fatores. Não é só pelo valor envolvido, mas também 
em razão do usuário final, da destinação do usuário, 
se esse produto será entregue, gerido aqui pela tec-
nologia. O preço é o item de menor relevância para 
essa tomada de decisão. Porque, quando compra-
mos computadores, por exemplo, usualmente com-
pramos uns 30 mil ou 12 ou 15 mil impressoras. O 
volume total é bastante relevante. Só que o preço 
unitário de um computador é 2.500 reais, então, 
não seria um fator relevante. Um fator primordial é 
o universo de fornecedores, e o outro é a questão da 
centralização. Se o produto vai ser gerido pela Ditec, 
ele tende a ser um produto centralizado. Mas, den-
tro dessa nova metodologia de trabalho, dentro dos 
itens que são classificados como centralizados, nós 
estamos descentralizando alguns produtos por en-
tendermos que seu processo é maduro para nossas 
regionais. É o que chamamos de esteira de produ-
ção. É um produto que pode ser feito em qualquer 
um desses 400, que vai rodar da mesma forma. 

Madeline – Previdência: Só complementando, a dis-
pensa de licitações de objetos pequenos e inexigibi-
lidades, vocês têm o mesmo critério em relação ao 
mercado? A Caixa Econômica trabalha com todas as 
dispensas de licitação e inexigibilidades centralizadas. 
O Brasil inteiro era centralizado. Minha curiosidade é 
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se o critério é em razão do objeto (trecho inaudível). É 
mais em razão do objeto, mais pontual do que...

Silvia – Banco do Brasil: Do que o valor, do que a 
modalidade. Por exemplo, posso ter um item de valor  
pequeno, R$ 700 reais, um certificado digital. Mas 
o gestor desse item entendeu que o produto deve 
ser acompanhado e controlado pelo gestor de supri-
mento. Então ele é um item de compra centralizada. 
O fato de desse item ser de compra centralizada não 
significa que a sede vai fazer aquela contratação. Ele 
pode chegar para mim e eu descentralizar para al-
gum outro desses centros conduzirem. 
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Sou engenheiro, mestre em engenharia submarina e trabalho na Petrobras há 24 
anos, mas trabalhei com gestão de tecnologia dentro da área de suprimento du-
rante muito tempo. Hoje trabalho em gestão de relacionamento com o mercado 
e com as entidades que fazem a parte de aproximação com a Petrobras. Gover-
nos estrangeiros, estaduais, Prefeitura do Campus Universitário (PCU), CGU, to-
das as áreas externas da Petrobras que tem que lidar com a parte de suprimento 
da empresa acabam passando por mim. Para falar sobre a área de suprimento da 
Petrobras, tenho que falar também sobre o Plano de Investimento da empresa. É 
em cima disso, que é revisado anualmente, que decidimos o que precisamos em 
termos de suprimento futuro. O Plano de Negócio da empresa, revisado no início 
desse ano, monta em U$ 236,7 bilhões para os próximos cinco anos. Em algu-
mas coisas que a gente compra, afetamos o mercado em níveis nacional e inter-
nacional. Algumas coisas que eu falarei aqui, talvez não sejam do conhecimento 
de vocês e, portanto, me darei o direito de esclarecer o que é. Por exemplo, a ár-
vore de natal molhada, que é um item fundamental para a produção de petróleo. 
Compramos 55% das árvores de natal molhadas que são fabricadas no mundo. 
Compramos de 50 a 60% das linhas flexíveis que conectam as plataformas aos 
poços de petróleo no mundo inteiro. Consta no plano de negócios nessa área de 
exploração e produção, o investimento de quase U$150 bilhões nos próximos 
cinco anos. Se dissermos que não vamos mais fazer, não vamos mais produzir 
óleo em offshore, vamos só refinar, fecham 3 das grandes fábricas de linhas fle-
xíveis do mundo, fecham 5 fábricas de árvores de natal, fecham não sei quantas 
fábricas de cabeça de poço pelo mundo afora, não somente no mercado nacional. 

O nosso pensar em cima do suprimento, visa o que precisamos e o que preci-
samos fazer junto aos nossos fornecedores para que esses itens estratégicos 
sejam devidamente atendidos a tempo e fazer com que o Plano de Negócios, 
de fato, aconteça. Sem nossos fornecedores, o Plano de Negócios não acontece. 
Não adianta planejar e não ter o suprimento de bens e serviços que precisamos. 
Só para destacar alguns números, na área de abastecimento, que é a parte de re-
fino e transporte, falamos de algo em torno de U$ 65 bilhões; na área de biocom-
bustível, de algo em torno de U$ 5 bilhões; na parte de transporte e comerciali-
zação algo em torno de U$ 2,3 bilhões. Os números são sempre muito grandes. 
Esse Plano de Negócio revisado é fundamentado em três pilares: desempenho, 
disciplina de capital e prioridade. Prioridade para os projetos de exploração e pro-
dução é uma decisão que a companhia tomou, porque o que de fato alavanca a 
indústria de petróleo é a produção de óleo. Todo mundo já ouviu falar do pré-sal. 
Temos que priorizar isso. Perguntaram se a Petrobras não vai investir no shale 
gas, o gás de xisto. Claro que não, porque tem um monte de óleo no pré-sal e 
temos que priorizar alguma coisa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. 
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A Petrobras não vai investir nisso, ainda que tenha no próximo leilão da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) uma série de blocos de shale gas. Nós temos há mui-
tos anos uma área de xisto no Paraná, mas nossa prioridade é offshore, águas 
profundas e, neste momento específico, o pré-sal. A parte de financiabilidade 
hoje é um gargalo para a empresa. Todo mundo reclama do preço da gasolina 
na bomba, mas esquece que o preço na porta da refinaria é menos da metade 
do que a Petrobras paga por aquela gasolina. Atualmente, estamos sendo muito 
mal remunerados pelo trabalho de exploração, refino e transporte da gasolina. 
Isso dificulta o investimento em longo prazo. Somos cobrados para investir mais 
e somos cobrados para manter o preço da gasolina independente do custo que 
ela tenha. Por fim, na parte de desempenho, a gestão é focada no atendimen-
to de metas físicas e financeiras de cada projeto preestabelecido, e o plano de 
negócio está todo dividido em projetos. Está fundamentado em três ações. O 
Programa de Aumento da Eficiência Operacional, focado nas duas bacias mais 
antigas, onde estamos revisando todos os equipamentos para aumentar sua 
eficiência operacional, para que tenha uma taxa de falha menor, para que ope-
re mais tempo, para que as paradas sejam mais rápidas. Focamos na Bacia de 
Campos e na unidade do Rio de Janeiro. O Programa de Otimização de Custo 
Operacional engloba a companhia como um todo. Observamos que o maior gas-
to que a Petrobras tinha em uma determinada atividade era com a perfuração de 
poço. Estamos tentando descobrir formas de reduzir esse custo. Apenas o custo 
com a parte de perfuração é de, aproximadamente, U$ 10 milhões. 

Cada dia de plataforma parada são U$ 250 a U$ 300 mil somente para executar 
a perfuração. A perfuração de um poço em águas profundas pode chegar facil-
mente de U$ 20 a U$ 25 milhões. E pode não dar certo. Se não der certo, serão 
U$ 25 milhões jogados fora. Temos uma taxa de sucesso nas perfurações muito 
alta, muito maior do que a média mundial. Acertamos quatro em cada dez poços 
perfurados. Há cada dez poços perfurados, seis são secos. A média mundial é 
2,5 mais ou menos para cada 10. Na área do pré-sal ocorre o inverso, acertamos 
seis em cada dez, por isso todos querem o pré-sal. A Petrobras levou 60 anos 
para produzir R$ 2 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, estaremos 
produzindo R$ 4 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, em sete anos 
faremos outra Petrobras maior do que a que temos hoje. Para que isso ocor-
ra, dependemos de nossos fornecedores. Se eu não tiver bons suprimentos e 
serviços adequados, não tenho essa curva de crescimento da forma como está 
planejada. Essa forma passa por alguns absurdos. Como, por exemplo, colocar 
sete plataformas novas em produção este ano. É mais do que todas as outras 
operadoras de petróleo do mundo juntas. Não há outras sete plataformas de 
petróleo entrando em operação durante o ano de 2013. Estamos colocando sete 
esse ano, quatro ano que vem, uma em 2015. É um Plano de Negócio sem para-
lelo, por isso a questão do suprimento fica muito séria

O poço não produz sempre a mesma coisa. O poço vai depletando, ele tem uma 
curva ascendente, chega em um determinado patamar que é o limite de sua pro-
dução e depois começa a cair. Quando começa a cair, temos que entrar com um 
poço novo para repor. Foi isso que aconteceu em 2013. Desde 2011 estamos 
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nessa situação. Não entram novas plataformas. Os poços que estavam em pro-
dução estão depletando e os novos que estão entrando completam a produção. 
Vamos começar a crescer no ano que vem, quando a  curva começa a subir, e 
devemos fechar o ano com uma média de 2,3 e chegaremos em 2016 com 2,5. 
Nos últimos 14 meses fizemos 53 descobertas. Dessas 53, 25 marítimas e 15 no 
pré-sal, da costa do Espírito Santo até a costa de São Paulo, aproximadamente, 
800 km de comprimento com mais de 50 km de largura. Atualmente, nossa taxa 
entre reservas e produção está para 19 anos, sem contar com a parte nova do 
pré-sal que está entrando agora. Toda essa reserva vai duplicar. Esse número vai 
pular para 30 ou 40 anos. Poderemos continuar rodando com o carro ainda du-
rante muito tempo, se continuarmos usando mal o petróleo como usamos hoje. 
Teríamos que usá-lo na petroquímica ou agregar muito mais valor, porque é isso 
que se espera da indústria de petróleo nos próximos anos. O futuro será o álcool 
ou o carro elétrico. Desde que o Coronel Drake descobriu o petróleo nos Estados 
Unidos, a indústria de petróleo no mundo inteiro produz óleo a partir dessas ro-
chas que estão acima da camada do sal e, portanto, depositadas após o sal. Por 
isso chamamos de pós-sal. 

O pré-sal foi depositado antes da camada de sal, e criou uma série de caracte-
rísticas: é salgado, abrasivo, corrosivo e mole e, para quem está perfurando den-
tro de uma rocha, a pior coisa que se pode encontrar é uma rocha mole, porque 
tem 2000 metros, 2300 metros de lâmina d’água, que é o nosso recorde agora, 
e, depois, mais 2000 metros dentro da rocha do pós-sal; depois mais 1000 ou 
2000 dentro da rocha do pré-sal e essa rocha é mole. Quando a coluna já está 
posicionada a uma altura de aproximadamente quatro km de comprimento, a 
plataforma balança no mar. Temos que criar uma nova tecnologia para manter 
essa rocha íntegra. Depois que passa pela rocha encontramos o óleo amadure-
cido, com muita pressão, muita temperatura e hidrocarbonetos muito antigos, 
de moléculas relativamente pequenas. Isso gera um óleo nobre. Só que ele vem 
associado com CO2 que pode ser injetado por exemplo, na fábrica da Coca-cola. 
Sim, bebemos o CO2 que sai do poço. Mas a 300 km da costa, tecnicamente é 
viável, mas economicamente é impossível, pois não há como colocar uma fábrica 
da Coca-cola há 300 km da costa. Depois tem o gás natural. Depois temos os 
suprimentos. Dentro da visão que a Petrobras tem hoje sobre suprimento, umas 
das coisas mais importantes é a questão de conteúdo local. Há alguns anos, o 
conteúdo local foi um requisito legal, imposto para os projetos em offshore que 
qualquer operadora de petróleo no Brasil tinha. Passou a ser, de dois a três anos 
para cá, estratégia de suprimento. Deixou de ser um olhar exclusivamente de 
atendimento ao requisito legal e passou a see entendido como um bom negócio 
para uma operadora de petróleo.

Não foi só a Petrobras que percebeu isso. A British Petroleum (BP) também, pois 
se uma plataforma produz 10000 barris de petróleo por dia, se uma turbina ja-
ponesa parar de funcionar serão 10000 barris de petróleo a U$ 100 o barril, o 
que dá U$ 1000 milhão, que não se produz naquele dia. Se a turbina funcionar 
no dia seguinte,  você vai produzir o máximo que a sua plataforma pode produzir 
que são os 10000 barris. Não tem jeito de produzir o que deixou de produzir no 
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dia anterior. Uma produção que não foi produzida hoje só voltará a ser produzida 
daqui a 20 ou 25 anos, quando o poço estiver acabando a produção dele. Quanto 
é a produção de um dia, no valor líquido atual, com uma taxa de atratividade de 
14,5 ou 15%, que usamos nos nossos projetos? Zero. Uma produção que não é 
produzida hoje é produção jogada no lixo. Possui valor zero. O investimento não 
é recuperado naquele dia. Passamos a tratar a questão do conteúdo local como 
uma questão de negócio e a ter um técnico para dar atendimento à turbina que 
fez a plataforma parar. Poderíamos pegar um helicóptero e ir buscá-lo em São 
Paulo para levá-lo até a nossa plataforma. Ele consertará a turbina em quatro ou 
cinco horas, mas, para isso, precisamos comprar o helicóptero. Porque é melhor 
comprar um helicóptero do que deixar a turbina parada sete dias, por conta de 
um técnico japonês que não chegou. Estou falando do Japão, mas poderia ser de 
qualquer lugar. Mas se levar 24 horas dentro do voo, são milhões de dólares perdidos. 

Para entender o que fazemos hoje, temos que entender o que fizemos no pas-
sado. Nos suprimos, nas décadas de 1950 e 1960, com a contratação de bens 
e serviços no exterior. Nas décadas de 1970 e 1980, com a lei da similaridade, 
fechamento da fronteira e a política de nacionalização, fomos capazes de criar no 
Brasil uma indústria provedora de bens e serviços muito competente. Capaz de 
fazer uma série de coisas que, até então, não era capaz. Mas, se por um lado, isso 
foi muito bom, por outro foi muito ruim, porque deixou essa indústria completa-
mente isolada do mercado e incapaz de acompanhar o que  estava sendo desen-
volvido no mercado internacional. No final da década de 1980, a indústria estava 
completamente desalinhada com o que acontecia no mercado internacional. Nos 
anos 1990 saímos de um extremo e fomos para outro. Abriu-se a fronteira à 
competição internacional. Muitas indústrias brasileiras, desabituadas a competir 
(apenas vendiam, porque podiam fazer a qualquer preço e com qualquer quali-
dade) fecharam as portas. Deixaram de funcionar como vinham funcionando até 
então e não foram capazes de se ajustar para continuar no mercado. Tivemos um 
grande problema com a falta de suprimentos nessa época. Tivemos de comprar 
muita coisa fora do Brasil, porque a indústria no Brasil era incapaz de suprir.

No início do governo Lula, passamos a valorizar a indústria nacional, só que, ago-
ra, com o olhar de competitividade e aderência tecnológica como fatores man-
datórios. Se a empresa vai fornecer no Brasil, ela tem que ser capaz também de 
fornecer e exportar para qualquer empresa no Brasil e no exterior. Essa é a ideia 
que norteia hoje os projetos de desenvolvimento que temos dentro do mercado. 
Antigamente, a área de suprimento da empresa chamava-se materiais, por con-
ta da forte influência militar que a Petrobras teve no começo das suas operações, 
na década de 1950 e 1960. Mas o nome correto é compra de bens. Identificamos 
o gargalo de suprimento, (comprar mais do que a capacidade do mercado para 
suprir, seja no nível mundial, seja no nível local) e estabelecemos uma estratégia 
de suprimento para mitigar os gargalos  e garantir a concepção do Plano de Ne-
gócio. A Petrobras tem feito isso com muita competência, com o apoio da agên-
cia de exportação Apex-Brasil (de Brasília), que faz a análise de mercado para a 
indústria lá de fora e está pensando em abrir uma subsidiária ou estabelecer uma 
parceria com uma empresa brasileira. A Apex tem nos dado esse apoio desde 
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2008 e tem nos passado as informações sobre nossas demandas de forma mui-
to objetiva. Também identificamos potenciais fornecedores, capazes de atender 
as atividades das áreas de negócio. Estabelecemos termos de cooperação tecno-
lógica ou contratos de desenvolvimento com os fornecedores e fazemos gestão 
de projeto e desenvolvimento junto  eles de uma forma bastante prática na parte 
burocrática e na parte técnica . Isso tudo é feito dentro da área de suprimen-
tos. Dentro da política de conteúdo local temos que manter as bases competiti-
vas sustentáveis. Quando a Petrobras está operando na Argentina, a Petrobras 
Argentina dá preferência a comprar bens e serviços naquele país. Quando não 
encontra fornecedor adequado dentro da Argentina, a Petrobras vai buscar for-
necedores no Brasil e em terceiro lugar fornecedores internacionais. A política de 
conteúdo local vale para onde estamos atuando. Da mesma forma que fazemos 
isso no Brasil, fazemos fora do Brasil também. Na área de exploração e produção 
esse é um requisito obrigatório para os novos projetos de qualquer operadora 
de petróleo no Brasil. Sempre que vamos comprar um item temos que saber se 
é possível contratar aquilo no Brasil. Se for, fazemos uma licitação dentro da in-
dústria local; se não for, tentamos desenvolver um fabricante nacional; e se não 
der de jeito nenhum partimos para a importação, fazendo licitação internacional. 
Para dar apoio a esse programa, o Governo Federal criou o Programa de Mobili-
zação da Indústria Nacional de Petróleo (PROMINP), coordenado pelo Ministério 
de Minas e Energia, sendo a Petrobras sua grande âncora. Esse programa olha o 
portfólio de investimentos que a empresa tem, seus recursos de engenharia, de 
construção, montagem, seus recursos críticos e mapeia os gargalos para atuar 
em cima deles. Publicamos mensalmente uma tabela de alguns itens mandató-
rios para a execução do Plano de Negócios. 

Nossa cadeia de suprimento é composta por aproximadamente 25 mil itens con-
siderados de grande agregado tecnológico. São os chamados itens que Reque-
rem Qualificação Técnica (RQT). Não dá para tratar 25 mil itens, tratamos, então, 
os mais relevantes. Para isso, analisamos a capacidade de produção do mercado 
e a competitividade que esse item tem. Analisamos a criticidade do item dentro 
dos negócios da empresa, a complexidade que o mercado apresenta para aque-
le item e o montante de recursos aplicado especificamente nele. Desta forma, 
escolhemos os itens que precisam ser tratados prioritariamente. Temos duas 
formas de contratação dentro da Petrobras, a corporativa, feita na área que tra-
balho, e a descentralizada, na área de negócios. Para essas contratações feitas 
pela área de negócios, usamos a ferramenta Petronect, uma empresa de com-
pras eletrônicas que faz leilões eletrônicos em nome da Petrobras. A área de 
negócio diz o que quer comprar, passa o processo para a Petronect, a empresa 
executa a compra e devolve a compra realizada já com o vencedor na mão do ór-
gão contratador da unidade. A unidade, hoje em dia, não executa quase nada do 
processo de compra. É tudo realizado pela Petronect. Temos grande potencial de 
estabelecer contratos de longo prazo para os  itens que precisamos estabelecer 
alianças, comprar empresas ou desenvolver novas, Para os itens considerados 
gargalos de conteúdo fazemos termos de cooperação ou contrato de desenvol-
vimento tecnológico.
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As estratégias de fornecimento sempre passam pela identificação da necessi-
dade. Buscamos uma solução pronta no mercado quando ela existe, se ela não 
existir, identificamos alguém com competência para desenvolver, estabelecemos 
contratos ou termos de cooperação, desenvolvemos engenharia básica, fabrica-
mos modelos e testes em laboratório. Se aprovado, fabricamos o protótipo em 
lote piloto, do lote piloto levamos para o teste de campo, homologamos e, se ti-
vermos êxito, cadastramos e a empresa entra no cadastro. Nosso cadastro conta 
atualmente com cerca de 10 mil fornecedores de itens que requerem qualifica-
ção técnica. Na hora de selecionar quem vai participar de um negócio como esse, 
temos que buscar competências técnicas, engenharia e experiência, capacida-
de fabril de fornecimento e potencial de inovar, porque a indústria de petróleo é 
muito parecida com a indústria de informática, ela anda muito rápido e, muitas 
vezes, durante o processo de desenvolvimento, aquela tecnologia fica obsole-
ta, então a empresa tem que ser capaz de se reinventar muito rapidamente. A 
tecnologia vai ficando obsoleta de uma forma muito rápida e novas tecnologias 
vão aparecendo. Outra coisa importante é quando envolvemos os fornecedores 
e compartilhamos riscos inerentes ao processo de desenvolvimento. Temos um 
cadastro dos fornecedores mais adequados na técnica, na competência fabril e 
na competência de engenharia e são eles que hoje participam das licitações de 
bens e serviços que vamos contratar. 

Esse cadastro é corporativo e tem um número grande de fornecedores. Está di-
vidido em duas camadas: o cadastro corporativo que atende os itens mais com-
plexos e um cadastro (ou registro, melhor dizendo) regional, para aqueles itens 
de bens ou serviços de menor complexidade. Caráter regional, por exemplo, em-
presas da Bahia só fornecem para a região da Bahia; empresas do Rio Grande 
do Sul, só fornecem para o Rio Grande do Sul, empresas do Rio de Janeiro para 
o Rio de Janeiro. No cadastro corporativo, a empresa pode estar na Alemanha. 
O portal Petronect além de fazer compra eletrônica também faz a operação do 
cadastro. Uma empresa nova que queira se cadastrar, vai entrar em petronect.
com.br. Aparecerá uma tela que pode ser em inglês, português e espanhol e a 
empresa pode fazer o seu cadastro completo sem nunca ter ido na Petrobras. 
Pode fazer o upload de toda a documentação requerida para cada item que ela 
quer. Toda a documentação vai aparecer juntamente com seus requisitos. Esse 
é o processo do cadastramento. Tudo bem simples. Identificamos a empresa no 
primeiro momento, preenchemos um questionário, apresentamos a documen-
tação requerida, aprovamos e vai para o registro. Após isso, ela recebe o famoso 
Certificado de Registro e Classificação Cadastral (CRCC). O ponto importante na 
tradição de fornecimento, para prestadores de serviço é que o processo de aqui-
sições da Petrobras está sempre vinculado ao item. A Petrobras é dividida em 
sete diretorias: Exploração e Produção; Abastecimento e Refino; Gás e Énergia; 
Corporativa; Materiais e Engenharia, - Engenharia, Tecnologia e Materiais (ETM).
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Planos de negócios e estratégia de aquisições corporativa da Petrobras Ronaldo Martins 

Roberto Villano – Dataprev: O que é mais impor-
tante, ter o regulamento próprio ou não ter a 8.666?

Ronaldo Martins – Petrobras: A lei do Petróleo es-
tabeleceu que a Petrobras continuaria sendo uma 
empresa estatal ativa no mercado competitivo. A 
Petrobras entendeu que isso inviabilizaria a opera-
ção. Precisávamos de agilidade na hora de fazer a 
licitação Criamos um rodízio de fornecedores para 
saber quais seriam chamados para participar da lici-
tação. Com a  empresa cadastrada e tendo um bom 
histórico de fornecimento, analisamos sua propos-
ta. Vence a que possuir um indicador de desempe-
nho que vale para as prestadoras de serviço. Ao final 

de cada serviço damos uma nota. Temos uma dife-
rença de preços por fatores de mercado.

Interlocutor não identificado: Entre 1999 e 2000, 
a Petrobras, junto com a Petronect, criou uma área 
específica de estudos estratégicos com metodolo-
gia para a análise de custo total.

Ronaldo Martins – Petrobras: A gestão pelo custo 
do ciclo de vida hoje está incorporado dentro da em-
presa. Não faz sentido hoje você comprar uma coi-
sa apenas pelo menor preço. O custo da falha para 
nós é incrivelmente maior do que o custo da compra 
com patamares completamente diferentes.
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Temos um projeto dentro do Ministério do Planejamento de uma Central de Com-
pras e Contratações, ainda em fase de desenvolvimento e implantação. Trouxe 
alguns pontos gerais, abordando os resultados que esperamos e um enfoque 
de alguns pontos sobre as compras e sobre os objetivos dessa central. Primei-
ramente, o objeto dela é tratar de aquisições e contratações de bens e serviços  
considerados de uso incomum entre os órgãos da administração pública federal. 
Um segundo ponto é que, a partir desse movimento de centralização, preten-
demos potencializar a inteligência de compras associada às licitações. Sabemos 
que as áreas que lidam com essa temática dentro dos órgãos são extremamente 
sobrecarregadas, como nossas subsecretarias de Planejamento, Orçamento e 
Administração. Por isso, não tem muito tempo de se dedicar a essa questão da 
inteligência Outro ponto é o aprimoramento e a padronização das especificações 
técnicas de cada um desses materiais e serviços que serão absorvidos por essa 
Central, pois, hoje, mesmo tendo um catálogo de materiais e serviços dentro 
do nosso sistema de administração em serviços gerais, temos uma gama muito 
grande de descrições de itens que são passiveis de serem adquiridos pelos ór-
gãos da administração.

Em um movimento de centralização é essencial padronizar e aprimorar a técnica 
dessas especificações, tratando itens que são inovadores no mercado e descri-
ções que podem ser agregadas a essas especificações. Outro ponto é a utilização 
do poder de compra do estado na hora de estruturamos essas contratações, ob-
jetivamdo um ganho de escala que é o primeiro pensamento que realmente surge 
quando falamos em uma Central de Compras. Objetivamos padronizar mecanis-
mos de gestão tanto de atas de registros de preço quanto de contratos. Quando 
começamos a diagnosticar, no início do projeto, destacamos a cadeia de supri-
mentos como conceito principal e verificamos que a administração possui maior 
expertise na fase da licitação. Seja por questão normativa que temos detalhada 
da 8.666, em decretos e instruções normativas, seja pelo sistema que temos dis-
ponível hoje para a utilização da administração, onde estão as maiores lacunas 
dentro dessas cadeia nas extremidades? Temos que tratar tanto o planejamento 
quanto a padronização do fim dessa cadeia da melhor forma possível. Identifica-
mos que os órgãos se pautam muito no formalismo da gestão de contratos, en-
tão você não trabalha em muitos pontos em acordo de nível de serviço. Em TI isso 
já é mais frequente na parte de materiais e serviços de uso incomum. Em outras 
áreas isso é muito raro de ter, além de não se ter uma padronização dos procedi-
mentos necessários para desempenhar uma fiscalização e uma gestão contratu-
al mais qualitativa,não focada unicamente nessas questões formais legais. 

¹ Coordenadora-Geral de Gestão Estratégica de Suprimentos
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Um outro ponto é facilitar os órgãos na gestão das suas políticas públicas. Es-
tamos nos posicionando para licitar esses bens e serviços comuns. Precisamos 
racionalizar, otimizar e automatizar os processos de licitação e contratação. Sa-
bemos que, hoje, leva-se um tempo enorme fazendo esses procedimentos. É 
um volume de papel enorme e é burocrático. Precisamos estruturar essa cen-
tral e com quem ela vai lidar, que é com toda a administração pública federal. 
Os processos precisam ser mais eficientes, padronizados, ágeis e confiáveis na 
informação. Precisamos implantar uma estrutura administrativa e um corpo téc-
nico especializado nas questões que essa central vai trabalhar. Esse corpo téc-
nico precisa saber planejar, executar e gerenciar a licitação. Sabemos hoje que 
são áreas que sofrem muito pela falta de pessoal com conhecimento técnico 
na execução das compras, principalmente nessas fases iniciais. Apuramos que o 
planejamento é 70% ou mais do êxito de uma licitação e de um bom andamento 
contratual. Então hoje não é uma expertise que temos dentro das áreas. Um 
outro ponto é adequar as contratações às necessidades reais da administração. 
Geralmente, não paramos e replanejamos a sua demanda. Podemos reduzir 
pessoal, colocando um maquinário mais eficiente no lugar. 

Ao estruturar a licitação, é possível apurar a demanda, ver a melhor configuração 
em lotes, se é por ministério, por tipo de produto, por localidade. São parâmetros 
que pretendemos observar e alcançar. Precisamos adequar à legislação e apri-
morar os processos volumosos. Nosso objetivo principal é trabalhar com atas de 
registro de preço, buscando centralizar o planejamento e a licitação desses bens 
e serviços. Cada órgão vai firmar o seu próprio contrato e vai usar o seu próprio 
orçamento para executar aquelas contratações. Precisamos de uma comunicação 
muito intensa, de uma dinâmica constantemente revisada e de comunicação e da-
dos muito confiáveis. Nosso projeto é estruturado basicamente em dois pilares. 
O primeiro é a construção de uma central enquanto unidade administrativa. O se-
gundo é a gestão estratégica de suprimentos. Essa metodologia analisa o cenário 
atual das contratações dentro de cada área, fazendo um diagnóstico e associando 
os bens e serviços, conforme a credicidade, a similaridade, a complementaridade e 
sazonalidade desses itens. Vamos planejar, executar e gerenciar cada uma dessas 
aquisições e contratações de maneira centralizada, lembrando que a questão da 
gestão sofre uma bifurcação, pois uma grande parte é descentralizada. 

Faremos, ainda, a reorganização da cadeia de suprimentos desses objetos, Va-
mos analisar o mercado, levantar as especificações técnicas, a padronização. 
Com essas análises, elaboramos cadernos técnicos que vão contemplar toda 
essa gama de variáveis necessárias para a estruturação da licitação e contra-
tação. É uma prática já usada em outras áreas públicas, como o governo de São 
Paulo, o governo de Minas e na própria administração federal, no caso, no Minis-
tério da Saúde. O outro ponto é a avaliação dos resultados gerados segundo as 
estratégias adotadas. Temos que fazer uma avaliação de qual era o parâmetro 
para a economia, para o ganho e para o tempo que o processo precisa para ser 
executado. Quantas impugnações foram feitas, seja em esfera administrativa, 
seja na parte de controle, para que haja a correção desses desafios, desses gar-
galos que aparecem ao longo do procedimento. Há necessidade também de um 
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aperfeiçoamento contínuo dos processos das licitações que serão executadas, 
pois pode surgir uma prática mais inovadora em relação a algum item, algo que 
seja mais favorável e que nos atenda com uma qualidade melhor, com uma efici-
ência maior. Devemos associar esses itens dentro de grandes grupos de objetos 
com certa afinidade, seja uma complementaridade, seja um mercado fornecedor 
comum ou seja na forma de estruturar e desenhar a metodologia. Os grupos 
estão sendo organizados a exemplo do de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação. Não pretendemos atingir todos os objetos que estão ali dentro, porque é 
uma gama muito grande. Mas fizemos uma aproximação com as  contratações 
que a própria Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Minis-
tério do Planejamento tem coordenado, como as licitações de telefonia fixa, mó-
vel, desktop e notebook, videoconferência e ativos de rede, porque é uma dinâmi-
ca muito próxima. Aproximamos esse projeto para adquirir expertise e aprender 
com as dificuldades. Outro grupo que renomeamos foi dos monopólios, serviços 
de postagem em correios, energia elétrica, água e esgoto. 

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Ivanildo – Dataprev: Qual a estratégia da legislação, 
tendo em vista a limitação de adesão ao trabalho de 
planejamento?

Virginia – Ministério do Planejamento: Quando fa-
lamos sobre o registro de preço, pensamos na flexi-
bilidade dessas limitações, no volume de itens que 
a Central vai trabalhar. A gestão técnica de supri-
mentos possui grandes etapas. Uma delas, é fazer 
um diagnóstico de inteligência, ou seja, analisar o 
mercado, as estratégias disponíveis e a capacidade 
que ele tem de me atender. Porque talvez ele não 
consiga atender uma única ata, como aconteceu, 
por exemplo, com o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE). Talvez seja melhor 
trabalharmos com fornecedor local em alguns ca-
sos, pois teremos maior agilidade, maior facilidade 
de entrega. Essa experiência com o FNDE capacitou 
o fornecedor para que ele nos atenda naquilo que 
precisamos. Não pretendemos surpreender nin-
guém, pretendemos estimular que novas tecnolo-
gias  e práticas e produtos sejam desenvolvidas.

Ronaldo – Petrobras: A Petrobras, além de ser ge-
radora de energia elétrica, é também compradora. 
Vemos isso como uma oportunidade e não como 
monopólio. Porque o monopólio é regional e, hoje 
em dia, por conta da legislação, podemos injetar a 
energia de um lado e comprar de outro. A área de 
compartilhamento da Petrobras não é o melhor 
exemplo de suprimento dentro da empresa, porque 
são compras muito pequenas e são tratadas como 
tal, ainda que o volume somado seja muito grande. 

Virginia – Ministério do Planejamento: Precisamos 
estudar a compra direta de energia no mercado.

Silvia – Banco do Brasil: Quero compartilhar uma ex-
periência na área de contratação de telecomunicação 
do Banco do Brasil. A legislação de telecomunicação 
estabelece que as operadoras não podem  praticar 
um preço diferenciado para volumes de clientes. 
O Banco do Brasil tem um grande volume, só pode 
praticar aquele preço Isso é uma regra da Anatel. 
Nós estabelecemos em todos os nossos editais que 
aquele fornecedor é obrigado a manter aquele mes-
mo preço para todas as nossas subsidiárias.
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A técnica de negociação é imprescindível no ambiente de negócio no contexto 
do setor público. A primeira grande pergunta é se as empresas públicas podem 
negociar com os fornecedores. Sim, não há nenhum impedimento legal, nada 
que impeça que se faça isso, desde que visando o bem da administração pública. 
Negociamos porque queremos fazer acordos de uma boa prestação de serviço, 
de uma boa entrega de um bem que queremos adquirir, obtendo reduções de 
preço, dilatações de prazo de pagamento e outras vantagens econômicas. Não 
para aplicar no mercado financeiro, mas para abrir espaço para outros investi-
mentos. Quando conseguimos reduções de preço e dilatações de prazo e pa-
gamento, abrimos espaço para realização de novos investimentos na empresa. 
Temos quatro grandes estágios, de uma forma bem resumida, da relação entre 
o contratante e a contratada, entre o público e o privado nesse nosso modelo. O 
primeiro estágio é de preparação dos processos de contratação. A Dataprev fun-
ciona de uma forma interessante para a contratação de TI que é o que  estamos 
falando. A Diretoria de Infraestrutura de TI tem uma área de Coordenação Geral 
de Atendimento de Demandas, que centraliza e concentra todas as demandas de 
intenções de compras. 

Temos especificações padronizadas, conhecemos o mercado e a técnica. Privile-
giamos a consulta pública, um instrumento de discussão com o mercado. Temos 
um aprimoramento de escopo, de especificações em aderência ao mercado, um 
termo de referência participativo e um patamar interessante de preços espera-
dos. Na licitação da contratação conseguimos estimar bem o preço de duas for-
mas, quando sabemos construir os preços e quando temos uma engenharia pró-
pria de informação de preço. A melhor forma é saber construir preço ou ter um 
histórico confiável, uma coisa que o governo e nós mesmos precisamos trabalhar 
melhor. Outra coisa que precisamos focar: negociação no pregão eletrônico, via 
chat, é algo frio. Temos que buscar o que for melhor, sabendo que existe mar-
gem. O mercado trabalha assim, trabalha com margem e temos que trabalhar 
em cima do melhor resultado. Em relação às revisões contratuais, procuramos 
acompanhar como está a utilização do item, fazendo, então, revisões de escopo 
periódicas. Criamos situações de revisões contratuais com revisão de escopo. 
Trabalhamos também nas prorrogações, com possibilidade até de redução de 
preço, em alguns casos. No consumo das atas de registro de preço, se temos 
aquela negociação por obrigação legal, temos que saber se os preços das atas 
continuam os melhores. Fazemos uma pesquisa de mercado para ter uma noção 
dos preços praticados pelo fornecedor 

A Dataprev costuma ter um percentual de consumo de ata muito próximo do limite 
estabelecido em cada um dos registros. Alguns resultados observados na gestão 
bem-sucedida do processo de compras de TI: parceria crescente entre as áreas téc-

¹ Superintendente de Serviços Logísticos da Dataprev
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nicas e comerciais; melhores preços; prazo de pagamento estruturado; taxas altas 
de utilização das atas de registro de preço,  precisão na resposta das demandas. 

No primeiro cenário de 2013, as contratações feitas nos pregões eletrônicos 
realizadas pela Dataprev tiveram o preço cerca reduzido em cerca de  60%, em 
relação às estimativas iniciais de mercado. Em 2011 24,4; em 2012, 56,23%;  e, 
no primeiro semestre de 2013, 60%. Não estou chamando de economia, mas é 
uma diferença.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Interlocutor não identificado: Você disse que, no 
primeiro semestre desse ano, conseguiram preço 
até 60% menor. Foi em função do valor histórico que 
vocês tinham?

Roberto Villano – Dataprev: Foi  em relação a esti-
mativa do preço.

Interlocutor não identificado:  A estimativa se ba-
seia em valor histórico?

Roberto Villano – Dataprev: As vezes, a estimativa 
se baseia em valor histórico e, as vezes, em consulta 
de mercado.

Interlocutor não identificado: E quando dá um va-
lor distinto daquilo que vocês estimaram, vocês não 
cancelam a licitação?

Roberto Villano – Dataprev: Não, cancelamos a licitação.

Interlocutor não identificado: Para baixo, não.

Roberto Villano – Dataprev: Cancelamos a licitação 
mais ou menos em 10%.

Interlocutor não identificado: Nós não, porque te-
mos de tratar a inexequibilidade.

Roberto Villano – Dataprev: Ou seja, tinha alguém 
ganhando muito dinheiro antes.

Interlocutor não identificado: Essa questão da es-

timativa é um problema sério. Os parâmetros que 
temos estabelecerão se aquela referência é confiável 
ou não. Quando você parte de um histórico ou de uma 
construção de preço, eles são bem mais confiáveis 

Ivanildo – Dataprev: Uma das coisas que facilitam 
é a confiança que temos para fechar, mesmo quan-
do dá essa diferença da estimativa. As pesquisas de 
preço que fazemos tem tido uma boa abrangência 
no mercado e uma boa qualidade formal dentro do 
processo. Os pregões, também pela característica 
da Dataprev de pagar em dia, tem se tornado muito 
atrativo para o mercado. Então, mesmo nos proces-
sos dessa natureza, acabamos tendo amplas par-
ticipações. Então esses dois fatores acabam dando 
conforto para fechar o contrato do valor, mesmo 
tendo uma diferença considerável do preço estima-
do. Entretanto, se é um mercado restrito, se há uma 
discrepância dessa natureza, essa pode ser uma 
das alternativas.

Maria Tereza – Dataprev: Saiu um pregão de inter-
net onde o nosso fornecedor era a Intelig. Estávamos 
alterando a velocidade da internet de um para três 
gigas e fiquei no telefone com o pregoeiro pedindo 
para ele baixar. Acabamos fechando em um valor in-
ferior ao que pagávamos. Conseguimos fechar uma 
velocidade três vezes maior por um preço menor. 
Esse é o mundo surreal de estimativa de preço

Roberto Villano – Dataprev: Existe uma questão 
imponderável que se refere à revolução tecnológica. 
Por exemplo, você diz que vai cancelar a assinatu-
ra de internet e eles vem com uma proposta de mais 
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DEBATE

velocidade pela metade do preço. Para eles, isso 
continua sendo um bom negócio, porque a tecnolo-
gia evoluiu e ele está conseguindo fazer mais barato. 

Maria Tereza: Esse mesmo fornecedor tinha dado 
um preço. A licitação começou com um valor de R$ 
15 milhões e fechou em R$ 1.700,000.

Roberto Villano – Dataprev: Primeiro lance R$ 15 
milhões.

Maria Tereza: A forma de estimar é o grande negó-
cio. Como avaliamos isso?

Roberto Villano – Dataprev: A padronização/cen-
tral de preços é o que teoricamente possui uma fa-
cilidade maior. E os analytics. Há muitas empresas 
que estão fazendo isso. É muito comum na indústria 
automotiva compararmos, por exemplo, peças en-
tre modelos. Fazer uma inteligência de precificação 
aliada a um entendimento do mercado talvez fosse 
um ponto que agregaria muito ao mercado público

Interlocutor não identificado: Propor ao Ministério 
do Planejamento uma central de compras e uma 
central de preços. 

Álvaro – Dataprev: A Dataprev está em constan-
te evolução. No ano passado foi considerada pela 
revista Exame a melhor empresa de TI do Brasil e, 
por conta do seu resultado econômico, está entre 

uma das melhores estatais em termos de retor-
no do capital, do patrimônio líquido e lucratividade. 
A empresa vem crescendo, ampliando seu quadro 
de empregados, melhorando sua receita. Seu custo 
está bastante regularizado, não tem crescido mui-
to. Isso tem muito a ver com a melhoria dos nossos 
processos de compras. Isso passa pelo saneamento 
financeiro da empresa. Pagar em dia é fundamental. 
Compramos muito mais em quantidade, com preços 
muito mais competitivos, resultando no retorno para 
a empresa em sua atividade final. O presidente Ro-
drigo comentou sobre a importância do  tema para a 
sustentabilidade da empresa. Discutimos muito so-
bre isso internamente, sobre como as compras pas-
sam a contribuir no potencial competitivo da empre-
sa, como fazem diferença em sua atuação comercial. 
Não é simplesmente comprar, como no passado. Te-
mos que comprar o mais barato e da forma correta. 
Esse posicionamento área de compras antigamente 
era um grande gargalo.  Hoje queremos ter diferen-
cial competitivo e não é fácil. Os próximos passos 
são cada vez mais complexos. Por isso estamos 
tendo aulas de aprendizado com os nossos amigos 
do Banco do Brasil, Petrobras e Serpro. E estamos 
contando com a parceria da Accenture. Sempre que 
fazemos uma negociação conseguimos resultados 
às vezes muito acima do que esperávamos e fica-
mos com a sensação de quero mais. Atualmente, o 
potencial é inesgotável e estamos aprendendo bas-
tante, buscando as melhores práticas.
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