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Desenvolvi minha carreira profissional com alguma proximidade com a área de Compras, mas foi 
por meio de um convite no final de 1997, que finalmente tive a oportunidade real de participar e 
me aprofundar neste tema, participando integralmente das atividades relacionadas. Confesso que 
iniciei sem muita expectativa, apenas para cumprir uma missão a mim delegada e esperando ao 
final mudar de ares. 
 
Minha surpresa foi enorme ao perceber que esta atividade me permitia ter uma ampla visão da 
empresa como um todo, considerando a atividade empresarial como uma ampla gestão de 
contratos (trabalhistas, de fornecimento, de venda, de consultoria, de prestação de serviços etc). 
Esta visão não é apenas de números, mas sim de compreensão da operação como um todo. 
 
O ambiente altamente competitivo exige que o Departamento de Compras atue com muita 
proximidade a diversas áreas da empresa, como: 
 
- Áreas-cliente internas (TI, Facilities, Marketing, Recursos Humanos etc): como gestores 
operacionais dos contratos, precisam ser atendidos quanto aos seus requerimentos operacionais, 
mas simultaneamente Compras precisa buscar as melhores práticas de mercado e demais 
referenciais para assegurar as melhores condições para a empresa; 
 
- Finanças: como área parceira de Compras, para melhor compreender o orçamento e o 
planejamento; 
 
- Comitê Executivo: buscando sempre a melhor compreensão para o direcionamento do negócio e 
desta forma ter uma atuação alinhada com os objetivos estratégicos da empresa; 
 
- Planejamento Estratégico: como área que desenha o futuro, precisa estar integrada com 
Compras para que o desenvolvimento do mercado esteja suportado pela evolução da cadeia 
integrada de suprimentos, sendo que aqui a atividade de Compras é absolutamente estratégica, 
não estando voltada para os negócios imediatos. 
 
- Vendas: sim Vendas, pois em um mundo cada vez mais complexo, as empresas concentram sua 
atuação junto ao mercado na oferta de soluções integradas, e por mais verticalizado que seja o 
negócio, cabe a Compras a busca dos melhores parceiros, que participarão das ofertas ao 
mercado com complemento do portfolio da empresa. Estas parcerias precisam assegurar a 
proporcionalidade nas responsabilidades e na margem, assegurando que a cadeia integrada de 
suprimentos esteja equilibrada. 
 
A função de Compras, que inicialmente era exercida por pessoas vindas de outras áreas para 
fazer concorrência e garantir a segregação das funções de geração de demanda/especificação, 
compra e pagamento, passou a ser cada vez mais especializada, cabendo aos seus profissionais 
desenvolver a competência necessária para discutir tecnicamente com as áreas-cliente internas, 
com o mercado e defender estratégias de atuação de forma bastante independente, pois afinal as 
áreas-cliente internas como gestoras operacionais dos contratos, ficam menos isentas no 
processo, pois no final terão que assegurar a operação, cabendo a Compras o papel de equilíbrio 
nesta relação com os fornecedores/parceiros atuais e potenciais. 
 
O profissional de Compras precisa participar de associações dentro da sua área de atuação e 
desenvolver um forte networking, para estar antenado com o que acontece no mercado e buscar 
sempre deixar as portas de sua empresa aberta para novos potenciais fornecedores que possam 
agregar maior valor ao negócio e aumentar a competitividade e a produtividade da sua empresa. 
 



Adicionalmente, justificando o termo "fascinante" do título, cabe salientar que a área de Compras 
está evoluindo muito na tecnologia, incluindo ferramentas mais amigáveis no seu relacionamento 
com as áreas internas e fornecedores, tais como: 
 
- e-Sourcing / e-RFX, considerando aqui diversas ferramentas alternativas para que o processo de 
concorrência seja o mais ágil e seguro possível, eliminando o papel e permitindo sucessivas 
rodadas de forma totalmente eletrônica; 
 
- e-Procurement, considerando aqui as ferramentas de catálogo eletrônico, nas quais uma vez 
definidas as condições de contratação, o usuário faz a sua requisição, incluindo o workflow de 
aprovação, pedido, recebimento e pagamento, sem a interferência de Compras que apenas 
gerencia o contrato e a ferramenta; 
 
- Leilão Reverso, muito similar tecnicamente ao e-Sourcing/e-RFX, possibilita a execução de um 
leilão eletrônico de compra em tempo real, aumentando as possibilidades de se obter melhores 
condições, pois todos os participantes devem conhecer previamente as regras. Este processo não 
fica apenas entre Vendas e Compras, incluindo as demais áreas decisoras, que podem participar 
em conjunto; 
 
- Leilão de Venda: aplicável à venda de ativos e materiais de consumo não mais utilizados pela 
empresa. Como se trata de processo de negócio e de ferramentas similares aos do Leilão Reverso, 
dos quas Compras já domina os mecanismos, progressivamente a área de Compras acaba por 
executar o papel de integração entre o leiloeiro e a empresa, assegurando que o processo seja 
executado dentro do acordado e articulado entre todas as áreas envolvidas. 
 
- Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) + Workflow + Content Management System 
(CMS). Este conjunto de ferramentas permite que o processo de Compras seja totalmente 
eletrônico e seguro, garantindo que os documentos internos que justificam a contratação sigam o 
workflow de aprovação e posteriormente seja possível explorar os dados e resultados, por meio 
de relatórios automáticos, incluindo lead time por comprador, divisão de Compras, resultados, 
Requisições em aberto etc. A integração com as principais ferramentas de ERP é totalmente 
possível, permitindo assim que exista o mínimo de duplicidade de informações, ao mesmo tempo 
em que o processo possa ser eletronicamente acompanhado pelas pessoas/áreas intervenientes; 
 
- Planejamento Integrado de Compras. Existem ferramentas voltadas para a agregação das 
compras pelas áreas requisitantes, durante o processo de Orçamento para o ano seguinte, 
considerando as revisões periódicas durante o ano. Dependendo do grau evolutivo desta 
ferramenta, é possível que o Orçamento seja validado contra a projeção de compras por item e 
total, e desta forma Compras pode efetuar as contratações de acordo com a demanda total das 
áreas. É possível ainda ter interfaces com o ERP e assim poder projetar o resultado da empresa 
com base nos resultados negociais; 
 
- Site de Compras. Para efeito de comunicação é muito importante que a área de Compras tenha 
o seu portal dentro do portal corporativo, sendo este um importante meio de comunicação e 
divulgação de processos e procedimentos. Melhor ainda se houver um SAC COMPRAS (telefone / 
e-mail de contato), cartilha básica dos processos de Compras e outros instrumentos de integração 
com a comunidade interna; 
 
- Virtual Office. Uma área de Compras segura e bem desenvolvida precisa ser virtual, pois o 
Comprador deve sempre ter atividades de relacionamento interno e externo, e para tanto 
notebooks com placas Wi-Fi (conexão wireless a rede) e ambiente de trabalho sem gavetas e de 
posição livre, em muito ajudam na velocidade que a área precisa ter. De armário basta um locker 
para colocar um notebook e um pequeno espaço para objetos pessoais. 
 



Em resumo, a área de Compras precisa de pessoas capacitadas, e utilizando as ferramentas 
existentes é possível um ambiente seguro, de alta velocidade e integração, cabendo por fim rever 
o nome, pois será que o nome comprador ainda se justifica? Vejo hoje muito mais um Integrador 
da Cadeia de Suprimentos, Gestor de Negócios de Compras, ou outro nome que dê um significado 
mais próximo ao real papel deste profissional desta fascinante área de atuação. 
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