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CLAUDINÉIA MARTINS 
Gerente Nacional de Licitações  - Roche 

SOBRE 

MIM 

 
Graduação em Direito – Universidade Paulista 
Especialização em Gerência de Alta Performance – Insper 
MBA em Políticas e Gestão Governamental, Gestão Pública – Escola Paulista de 
Direito 
 
 
Sólida experiência na indústria farmacêutica, atuando há 21 anos na condução da 
operacionalização técnica e legal relacionada a habilitação da empresa a participação em 
licitações públicas. 
 
Tendo como principais responsabilidades:  
 
• Gerenciamento e administração geral da Área de Licitações Públicas e desenvolvimento 
de equipe interna através do coaching e feedback.  
 
• Reestruturação da área de Licitações para atuar de forma estratégica e regionalizada. 
 
• Atuação nas negociações da Roche com o Ministério da Saúde. 
 

• Relacionamento com os principais distribuidores de todo o Brasil. 
 
• Responsável pela implementação de ferramentas inovadoras. 
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Antes da solução de Inteligência de Mercado IM 

Ausência de competição sem a necessidade de informação do mercado  

Principais indicadores das licitações  eram apenas das participações diretas 

Apenas gestão operacional das licitações 

Processo voltado para a operação, função de análise  não era exercida plenamente  

PRÉ-DIAGNÓSTICO 

Poucas informações do Mercado e das participações com produtos Roche      

Roche atuou no mercado sem concorrentes por vários anos  
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Mercado em “ebulição” 

Mudança de dinâmica do mercado e necessidade de uma nova àrea de Licitação com 

uma  visão mais estratégica e menos operacional 

DIAGNÓSTICO 

Processos internos são redesenhados 

Necessidade de mudança de perfil dos profissionais – especialistas e capacitados para 

uma visão estratégica 

Gestão por competências voltada para “erro zero” 

Maior concorrência – chegada dos concorrentes, empresa passa a ter concorrentes diretos 

em várias patologias 
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Gestão orientada para o mercado   

Customer  Centricity: estratégia  da empresa  voltada para o cliente  

Implantação de novas ferramentas  tecnológicas (Winner, Pinpoint e Portal de Informações) O 

QUE  

  

Contratação da solução IBIZ  -  junho/2017 

IBIZ  Licença 3 - captação de editais : avisos de oportunidades e resultados customizados 

para   moléculas Roche  

IBIZ  Inteligência de Mercado  - Roche  x  Concorrência 

Início da  estruturação da Inteligência de Mercado Público 



NOVA 

ESTRUTUR

A 

Regionalização: 

• Rapidez na tomada de decisões; 

• Foco no cliente; 

• Maior controle de processo e visão de 

mercado. 

 
 
 
 

100% Território 
Nacional  

SES 
CACONS/UNACONS 
HOSP. MILITARES 
HOSP. FEDERAIS 

MUNICIPIOS 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 
•Captações de oportunidade de Negócios 
•Gestão participação direta/indireta 
(distribuidores) 
•Mapeamento do Mercado Público 
 
 
 

 

Time de Licitações - Roche 

 
11 colaboradores 



Recursos 
Business 

Intelligence 
Tender 
Portal 

Distributors* 
Processes 

management 

Principais conquistas 

•Aumento da base de clientes (Ibiz); 

•Aumentar a segurança e a agilidade nos processos de licitação; 

•Integração de distribuidores de processos (Winner); 

•Redução do trabalho operacional, permitindo enfocar a análise; 

•Direção de ação através do mapeamento de moléculas concorrentes; 

•Relatórios estratégicos para áreas de negócio (BI / Tender Portal). 

Atuação 2018 
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Gestão da Informação – Portal Exclusivo 

COMO  

  

A área de Licitações Roche cria um portal exclusivo para a gestão da 

informação; 

Portal Business Tender é  o “coração” da  Inteligência de Mercado Público 

na empresa; 

Concentra todas as informações estratégicas  e operacionais  para a 

tomada de decisão; 

Proporciona visibilidade total dos indicadores de Mercado; 

Acesso restrito e segmentado por unidade de negócio/patologia, marca, 

cargo, outros. 
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Visibilidade total: abrangência e profundidade 

COMO  
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Gestão da Informação – Portal Exclusivo 

COMO  
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Transformação da Gestão, através da Inteligência de Mercado 

RESULTAD

OS 

  

Equipe  voltada para levar a informação ao cliente.  É mais do que simples informação, 

é uma prestação de serviços com qualidade; Informação inteligente é a base do 

Customeer Centricity Roche 

Cultura da informação : Fazer uso contínuo da informação no relacionamento com  

cliente, utilizando-a de  forma customizada. 

Mindset da área de Licitações Roche : 

 

Capacitação, autonomia e valorização da equipe   

Área de Licitações conquistou um novo patamar de reconhecimento dentro da empresa  

Re$ultado$ gerando resultados, o mindset da equipe criou novas perspectivas  

profissionais para o time 

Cultura da Informação 



Participação em Licitações 
Direto e Indireto 



Grata pela sua atenção 

Claudineia.martins@roche.com 


