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CONIBERT.ACABA DE SER PUBLICADO PELA ENTIDADE PARA
ORIENTAÇÃO A SUAS ASSOCIADAS E COMO UMA CONTRIBUI-

ÇÃO GERAL A TODO O MERCADO DE FORNECEDORES DE

SERVIÇOS DE MÂRKET1NG.É O GUIA DE MELHORES PRÁTICAS

DE PROCUREMENT. ELABORADO PELA INTEGRATION SOB
A SUPERVISÃO DE MAURÍCIO NICOLETTO (QUE TAMBÉM ES-

CREVEU ESTE ARTIGO PARA A REVISTA DA ABA). O PRINCIPAL
MOTIVO DA PREPARAÇÃO DESSE DOCUMENTO É QUE A ABA

TEM OBSERVADO QUE AS AÇÕES DE PROCUREMENT SÃO

CADA VEZ MAIS COMUNS NOS PROCESSOS DE COMPRAS DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DE MARKETING.A ENTRADA DA ÁREA

DE LOGÍSTICA.SUPRIMENTOS OU COMPRAS (PARA MENCIO-

NAR TRÊS DENOMINAÇÕES MAIS COMUNS) NAS AQUISIÇÕES

DE MARKETING É UMA TENDÊNCIA IRREVERSÍVEL NA GES-

TÃO DAS MÉDIAS E GRANDES ORGANIZAÇÕES, POIS ESTA
JÁ É UMA REALIDADE NAS MAIORES E MAIS COMPETITIVAS

ECONOMIAS DO MUNDO. MAS ESSA PARTICIPAÇÃO NEM SEM-
PRE ACONTECE DA FORMA MAIS ADEQUADA EM SEU INÍCIO,

GERANDO MUITOS ATRITOS INTERNOS E COM OS FORNECE-

DORES DAS EMPRESAS E DEIXANDO A DESEJAR EM TERMOS

DE BENEFÍCIOS GERADOS.GERALMENTE,PORÉM.VAI ACONTE-
CENDO O APRENDIZADO E O AMADURECIMENTO DOS ENVOL-

VIDOS, E OS GANHOS PASSAM A SER SIGNIFICATIVOS. POR
ESSA RAZÃO A ABA DECIDIU AJUDAR A DISSEMINAR AS
PRÁTICAS MAIS INDICADAS SOBRE A QUESTÃO, DE FORMA

A ACELERAR ESSE PROCESSO DE APRENDIZADO. COM BASE
EM PESQUISA FEITA JUNTO A ALGUMAS IMPORTANTES AS-

SOCIADAS E AO GRANDE CONHECIMENTO DA INTEGRATION.

FOI FEITO O GUIA E ESCRITO ESTE ARTIGO, QUE O EXPLICA
E RESUME.

A CONJUNÇÃO DAS
FORÇAS DA ÁREA DE

MARKETING COM A DE
COMPRAS.TAMBÉM CO-
NHECIDA COMO LOGÍS-
TICA OU SUPRIMENTOS,

TRAZ RESULTADOS
SIGNIFICATIVOS PARA
AS COMPANHIAS.AL-

GUNS CASOS PRÁTICOS
OBSERVADOS NO

MERCADO MOSTRAM
UMA REDUÇÃO DE 45%

NO PREÇO DE COMPRA
DESSES INSUMOS.

Uma das últimas fronteiras para

ganhos significativos de produtivi-

dade nas empresas está nas com-

pras de produtos e serviços de

marketing,ou seja, aqueles insu-

mos, incluindo a mídia,que dão

existência às atividades mercado-

lógicas das organizações.

A conjunção das forças da área

de marketing com a de compras,

também conhecida como logísti-

ca ou suprimentos, traz resultados

significativos para as companhias.

Alguns casos práticos observados

no mercado mostram uma redu-

ção de 45% no preço de compra

desses insumos.

Essa situação é resultado de um

processo evolutivo, no qual a área

de compras tem ampliado o es-

copo de sua atuação geografica-

mente e na amplitude dos produ-

tos e serviços adquiridos. Seguindo

as orientações contemporâneas

mais relevantes para a moderna

administração e considerando a

necessidade de ganho de produ-

tividade em todas as áreas da or-

ganização, para fazê-la mais com-

petitiva e rentável, a adoção de

processos de procurement é hoje

uma obrigação.

Afigura 1 exemplifica claramen-

te como tem se dado essa amplia-

ção de uso desse processo e da

área de compra em termos de

abrangência geográfica e de áreas

envolvidas.

A realização das aquisições de

serviços e produtos de marketing

pela área de compras,porém,ain-

da enfrenta barreiras dentro das

empresas. Entre os fatores que ge-

ram problemas, podemos desta-

car dois principais: a área de com-

pras não se adapta facilmente à

realidade da área de marketing,

visto que continua aplicando os

mesmos processos e ferramentas

utilizados para compras de outros

produtos e serviços; por sua vez,

há o receio de a área de marketing

perder autonomia para decidir

com quais fornecedores quer tra-



balhar, o que dificulta uma atua-
ção mais forte de compras.

Nesse conflito, há uma perda
significativa para a empresa, que
despende esforço na integração
das áreas de compras e marketing
e, mesmo assim, não consegue
obter os melhores resultados nas
negociações com seus fornece-
dores.

Para solucionar adequadamen-
te essa equação, é importante que
a área de compras ajuste à sua
forma de atuação, adotando pro-
cedimentos como: estabelecer
processos que não sejam muito
burocráticos, pois a dinâmica do
marketing é diferente; definir com
clareza os papéis e responsabilida-
des de ambas as áreas ao longo
dos processos estabelecidos; e,
acima de tudo, deve ter pessoas
na sua equipe que entendam de
produtos e serviços de marketing.

Outro fator importante é o esta-
belecimento de um roadmap de
reavaliação das compras de mar-
keting, partindo de itens nos quais
a avaliação é mais quantitativa (co-
mo, por exemplo, as compras de
materiais de impressão) e evoluin-
do gradativamente com critérios
claramente definidos para contra-
tação de serviços, como a produ-
ção audiovisual de campanhas.

Entre as estratégias de pro-
curement mais comuns, a área de
compras deve elaborar formas di-

ferentes para abordar os proble-
mas de marketing. A figura 2 tem
exemplos que ilustram essa ma-
neira de atuação, em seis diferen-
tes conjuntos de tarefas e benefí-
cios, debaixo dos dois grandes
objetivos que orientam os traba-
lhos de procurement.

Contudo, deve-se lembrar que
não há uma solução única. É pre-
ciso pensar em cada tipo de pro-
duto ou serviço de marketing para
que seja possível a composição
de diferentes estratégias de pro-
curement, com o objetivo final de
obter os melhores resultados.

Considerando que a evolução
da área de compras é uma ten-
dência mundial e para entender
como ela está evoluindo no Brasil,
a ABA estruturou uma pesquisa
exploratória de forma a avaliar o
estágio de sua evolução em nos-
so mercado. Entre todos os resul-

tados obtidos,que podem ser
vistos em diferentes quadros que
ilustram este artigo, cinco pontos
podem ser destacados:

A compra de espaço em mídia
representa 36% dos gastos de mar-
keting, seguida pela produção grá-
fica e promoção que equivalem
15% e 9%, respectivamente.

Há um alto envolvimento da vi-
ce-presidência e da diretoria nas
compras das principais despesas
de marketing. Entre essas despe-
sas, compra de espaço em mídia
é a que apresenta o processo mais
desestruturado. Somente 17% das
empresas entrevistadas realizam
o processo completo.

A principal dificuldade é o pla-
nejamento das compras. Sessenta
e sete por cento das empresas
apontaram esse problema, segui-
do pelo alinhamento da área de
compras, que representa 58%.

As empresas no Brasil estão em
um movimento de integração das
áreas de marketing e compras com
diferentes ações e em momentos
distintos.

Algumas frases ouvidas pelos
profissionais da Integration que
aplicaram a pesquisa são bastante
relevantes e podem ajudar a en-
tender melhor os quadros analíti-
cos reproduzidos neste artigo.

"Recentemente tivemos uma

UM FATOR IMPORTAN-
TE É O ESTABELECIMEN-
TO DE UM ROADMAP DE
REAVALIAÇÃO DAS COM-
PRAS DE MARKETING,
PARTINDO DE ÍTENS
NOS QUAIS A AVALIA-
ÇÃO É MAIS QUANTITA-
TIVA, E EVOLUINDO
GRADATIVAMENTE COM
CRITÉRIOS CLARAMEN-
TE DEFINIDOS PARA
CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS. COMO A PRODU-
ÇÃO AUDIOVISUAL DE
CAMPANHAS.
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