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O Strategic Sourcing (SS) tem se mostrado uma abordagem bastante eficaz no gerenciamento de 
suprimentos e do relacionamento das organizações e suas redes de fornecedores e parceiros. Os 
benefícios da adoção do SS já não são mais novidade para boa parte das empresas, pois os vários 
elementos que o compõem - alinhamento estratégico, processos e metodologias pragmáticas, 
desenvolvimento dos profissionais envolvidos e os mecanismos e ferramentas de automação e 
controle - têm sido testados e aprovados por muitas empresas. Talvez o maior fator para a 
adoção do SS seja que toca diretamente em todas as dimensões geradoras de valor econômico de 
um negócio. Atua na redução de custos e na otimização da utilização do capital (citando 
exemplos: reduzindo o capital de giro e o custo financeiro das empresas). Atua ainda na 
alavancagem de receitas, pois, por exemplo, valoriza o estreitamento das relações com 
fornecedores-chave que podem levar a melhores soluções aos clientes e, conseqüentemente, 
aumentar receitas. 
 
Os benefícios são muitos, mas as dificuldades e as barreiras de implementação também são. 
Como muitas mudanças empresariais, a implementação do Strategic Sourcing gera alterações 
sistêmicas na organização. Mexe com a forma de trabalhar à qual as pessoas estão acostumadas. 
Altera os formatos de relacionamentos com seus parceiros e fornecedores. Pode ainda abalar as 
relações de poder e as zonas de conforto, uma vez que ultrapassa os limites funcionais de uma 
área de compras. Enfim, altera paradigmas vigentes na organização. No intuito de auxiliar as 
pessoas que estejam liderando a implantação, ou que pretendam fazê-lo, seguem algumas dicas, 
baseadas em nossa experiência profissional e nas melhores práticas acadêmicas (por exemplo, 
John P. Kotter, de Harvard). 
 
1- Defina claramente os objetivos da implementação e mantenha-os. É a base para tudo 
relacionado à implementação. Deve-se saber claramente o que se quer e como chegaremos lá (as 
estratégias). Caso contrário, ao primeiro percalço podemos tropeçar e cair. É onde iremos olhar 
como referência e será o "porto seguro" para nos basear nos momentos de dúvida e crise. Deve 
ter uma "cara" e não deve mudar ao sabor do vento. Tomando emprestado um princípio da 
Qualidade Total de Deming, deve-se ter constância de propósito. 
 
2 - Obtenha o alinhamento das partes e o suporte do mais alto nível na organização. Uma prática 
corrente é procurar o alinhamento em torno de um business case (plano de negócio, projeto) 
vencedor e pragmático, mas ao mesmo tempo, que seja flexível o bastante para acomodar os 
anseios das pessoas e das áreas envolvidas. Isso de tal forma que elas se sintam confortáveis 
com a mudança, sem obviamente, comprometer os objetivos. Mecanismos ágeis de comunicação, 
como reuniões periódicas e comitês ajudam o alinhamento ao longo da implementação. Ao 
mesmo tempo, tenha o suporte do nível decisório pertinente e necessário. Ter comprometimento 
e autoridade, conjuntamente, é uma fórmula de sucesso. 
 
3 - Comunique eficazmente. Como citado acima, a comunicação é fundamental. Ajuda no 
alinhamento das pessoas e seu foco, mantém o moral, provê o sentimento de pertencer das 
pessoas envolvidas e favorece o suporte político, só citando alguns dos benefícios. 
 
4 - Utilize o melhor time possível. Existe uma relação direta e verdadeira entre o sucesso da 
implementação e os agentes da mudança. Serão estas as pessoas que efetivamente garantirão os 
resultados e liderarão os times multifuncionais de Strategic Sourcing. Elas é que serão a face 
visível no dia-a-dia das ações. Portanto, é necessário que sejam treinadas, capacitadas, que 
tenham autonomia para trabalhar e que sejam reconhecidas e recompensadas pelo sucesso de 
suas ações. 
 
 



5 - Alcance resultados palpáveis o mais breve possível e mostre-os. Seja reduções de custo, 
redução de tempo de ciclo e inventário, não importa: quanto mais rápido a implementação 
alcançar resultados, melhor. Assim, ela demonstra a que veio, politicamente dá apoio aos que a 
sustentam e, ao mesmo tempo, minimiza possíveis forças contrárias à mudança. Também dá o 
senso de urgência ao processo de implementação. 
 
Esta lista não é completa, mas pode servir como início de uma jornada muito gratificante. 
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