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Resumo
O estudo tem como objetivo identificar as principais características do modelo tradicional das áreas de
Compras das organizações e compará-las com as características do novo modelo de Suprimentos. A
condição para esta mudança conceituai é a compreensão pela Direção das organizações do papel estratégico
que pode ser desempenhado por Compras. O estudo demonstra as mudanças necessárias nas quatro
dimensões que sustentam as organizações: estrutura, pessoas, processos e tecnologia. Em seguida, são
detalhadas algumas das melhores práticas já adotadas pelas empresas que priorizaram estas mudanças.
Ao abordar estas ações, são considerados os benefícios potenciais e descritas as possíveis dificuldades
inerentes à implantação. As observações presentes neste estudo foram verificadas durante as experiências
profissionais dos autores e em pesquisas junto a empresas e especialistas no setor. As conclusões do
estudo demonstram a importância da adoção do novo modelo para empresas de diversos setores em
função do potencial de geração de resultados já experimentados por diversas organizações.
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Abstract
The objective of this paper is to identify the most relevant characteristics of the traditional model of
Procurement and to compare these characteristics to the new model. The condition to this conceptual
change is the board's understanding of the strategic role that can be developed by the Purchasing area.
This article demonstrates the necessary changes in the four dimensions that sustain the organizations:
structure, people, processes and technology. In the sequence of the article, some of the best practices
are presented. The potential benefits are listed, and also the potential issues that can cause some
difficulties while implementing the model. The observations from this paper were experienced during the
professional experiences from the authors and from researches with specialists from this segment. The
conclusions from this article show that organizations from various segments should consider adopting this
model due to the potential value generation already experienced by many organizations.
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INTRODUÇÃO

m grande desafio de qualquer negócio é

desenvolver um modelo de atuação no qual

todas as áreas da instituição sejam geradoras

de resultados. Esta dificuldade é maior em áreas

tradicionalmente ligadas a custos. Uma das áreas com

maior potencial para esta geração é a área de

Suprimentos. Empresas de diferentes segmentos já

comprovaram o potencial que suas áreas de Compras

podem oferecer para a otimização de seus resultados. A

potencial geração de resultados provenientes da

otimização de Suprimentos tem elevada relevância tanto

para negócios com fins lucrativos quanto para os negócios

geridos pelo Governo ou aqueles relativos ao terceiro

setor. No primeiro caso, o incremento nos resultados está

obviamente ligado ao objetivo do negócio. Nas

instituições sem fins lucrativos e órgãos governamentais

a relevância é a mesma, pois a geração adicional de

resultados cria recursos que podem ser investidos

diretamente em benefícios para a comunidade ou para

os grupos atendidos pela instituição.

O estudo tem como objetivo identificar as

principais características do modelo tradicional das áreas

de Compras das organizações e compará-las com as

características do novo modelo de Suprimentos. O estudo

demonstra as mudanças necessárias nas quatro

dimensões que sustentam as organizações: estrutura,

pessoas, processos e tecnologia. Ao abordar estas ações,

são considerados os benefícios potenciais e descritas as

possíveis dificuldades inerentes à implantação. As

observações presentes neste estudo foram verificadas

durante as experiências profissionais dos autores e em

pesquisas junto a empresas e especialistas no setor.

Iniciamos este artigo por um breve resumo do

papel tradicional das áreas de Suprimentos. Em seguida,

listamos as principais características da nova abordagem

para a área, diretamente ligada ao conceito de geração

de resultados. Os dois modelos se relacionam por uma

condição de evolução. Ou seja, as características do

modelo tradicional são ampliadas para a formação do novo

modelo de atuação da área de Compras. Esta relação

evolutiva torna a implementação do novo modelo mais

complexa e potencialmente mais arriscada no atual cenário

de redução de pessoal na grande maioria dos segmentos

de mercado. Porém, este grau de complexidade da

implantação não deve ser um fator de inibição para a

adoção do modelo, uma vez que os benefícios de sua

implantação se mostram cada vez mais relevantes quando

o modelo é implantado de forma eficiente. Finalmente,

descrevemos algumas das melhores práticas já adotadas

pelas empresas que priorizaram estas mudanças. As

conclusões do estudo demonstram a importância da

adoção do novo modelo em função do potencial de

geração de resultados já experimentados por diversas

organizações.

MODELO TRADICIONAL

O modelo de Suprimentos adotado como padrão

para boa parte dos negócios apresenta uma característica

principal, o foco exclusivo em controle de custos. Esta

abordagem é uma resposta à necessidade básica de

controle de custos de matérias-primas de qualquer

negócio. Entendemos que o foco exclusivo em controle

de custos de materiais e serviços explica a abordagem

para as áreas de Compras nas quatro principais dimensões

dos negócios, os seja, estrutura, processos, pessoas e

tecnologia.

Na dimensão da Estrutura, podemos reconhecer

a abordagem tradicional de duas formas. A primeira é

identificar que os níveis hierárquicos mais altos da

organização não possuem representação de Suprimentos.

Em função da visão de área geradora de custos e não de

resultados, tradicionalmente o nível mais alto da estrutura

de Compras é o nível de média gerência ou até mesmo

de supervisão. Esta estrutura não pode por si só ser

tomada como a causa de problemas ou ineficiências, mas

claramente é uma sinalizadora do papel pouco estratégico

reservado à área em boa parte das organizações. O

segundo ponto na questão estrutural é a avaliação da

divisão interna de atividades entre os profissionais de

compras. O modelo tradicional enfatiza a divisão de tarefas

com base nos tipos de materiais adquiridos. Desta forma,

é criada uma especialização dos profissionais em

determinados tipos de produtos ou serviços.

Na dimensão Pessoas, podemos reconhecer o

modelo tradicional desde a definição de perfis para

contratação de profissionais da área, passando pelas

questões de treinamento e capacitação e continuando



pelas práticas de remuneração.

O modelo com foco em custos faz com que o

perfil procurado para posições da área esteja ligado a

características de controle. Esta abordagem é priorizada

em detrimento de características de comunicação,

criatividade, foco em resultados e trabalho em equipe.

Não raramente vemos profissionais das áreas de Compras

dedicados ao controle de custos de forma individual,

buscando adequação aos procedimentos desenhados

pela empresa e com pouca compreensão do potencial

de seus papeis na geração de valor para o negócio. As

empresas enfatizam estas características oferecendo a

estes profissionais treinamentos com focos em custos e

em normas e procedimentos. A remuneração dos

profissionais reflete a baixa relevância dada à área. Quando

disponível, o ganho variável representa percentuais

pequenos da remuneração total. Se comparados aos

colegas das áreas de Vendas, reconhecidos como

geradores de resultados, as diferenças são muito

representativas, tanto nos montantes totais como na

razão entre os ganhos fixos e variáveis.

Da mesma forma, a dimensão Processos também

tem características facilmente identificáveis no modelo

tradicional de Compras. Os reflexos do foco em controle

de custos aparecem no modelo excessivamente

burocrático. O controle é enfatizado e a eficiência é

deixada em segundo plano. Por este motivo, os processos

de cotações são normalmente replicados para todos os

itens, sem distinção de valores ou de importância

estratégica para o negócio. As aprovações de compras

também oferecem pouca flexibilidade e constantemente

os aprovadores são inundados por dezenas ou centenas

de processos de pouco valor para a organização.

Finalmente, a dimensão Tecnologia também

reflete o foco operacional dado à área de Compras. Os

sistemas ou módulos de sistemas implantados nas áreas

de Compras buscam automatizar os processos já

existentes e oferecem ferramentas de controle de custos.

Ou seja, a abordagem tradicional de Compras apresenta

características que limitam o alcance de seus resultados.

ABORDAGEM DE GERAÇÃO DE RESULTADOS

Como resposta ao modelo tradicional de Compras,

uma nova abordagem tem surgido com o objetivo de

tornar esta área uma geradora de resultados para as

organizações. A principal característica desta abordagem

é o foco estratégico e a importância relativa dada a esta

área pelas organizações que adotam o novo modelo.

Os resultados iniciais deste novo foco dado à

área de Compras sustentaram o novo modelo. Empresas

de diversos setores comprovaram os efeitos da nova

abordagem e estão dando seqüência a estas

implementações. Contudo, o sucesso da implantação

pressupõe mudanças culturais significativas tanto por parte

da direção da organização como por parte dos profissionais

da área. Compras deixa de ser um mal necessário para se

tornar um importante participante na geração de

resultados.

Alguns sinais importantes destas mudanças

podem ser percebidos facilmente nas organizações que

as implementam. Vamos fazer um paralelo nas quatro

dimensões citadas no modelo tradicional.

Na dimensão da Estrutura, duas mudanças

podem ser percebidas. A primeira é a organização interna

da área de Suprimentos. As funções passam a ser mais

abrangentes, pois o comprador passa a atender

determinadas unidades de negócios. Nesta visão, o

profissional de Compras passa a entender os processos

internos de suas áreas clientes, aumentando a

possibilidade de agregar valor de forma consistente aos

resultados da área solicitante. A visão anterior favorece

a busca do menor custo, enquanto a nova estrutura

valoriza a razão custo-benefício de cada compra. Assim,

produtos com maior preço unitário que apresentem

melhor custo-benefício são priorizados por Compras. O

entendimento das necessidades dos clientes internos é

a chave para uma relação de parceria e redução das

tensões normalmente geradas entre as áreas

participantes deste processo no modelo tradicional. O

cuidado neste caso é não perder a sinergia e poder de

barganha com os fornecedores nos itens comprados por

mais de uma área da empresa. Neste caso, os sistemas

internos devem detectar a necessidade de centralização

junto ao comprador que efetua as compras de valor mais

significativo dos itens em questão. Outro sinalizador da

mudança é a nomeação de um Superintendente ou até

mesmo de um Diretor responsável pela área de

Suprimentos. "Devem ser criadas condições para que o



gerente de suprimentos ou diretor de suprimentos tenha

uma alta posição hierárquica na organização. Como um

departamento independente, Suprimentos pode

contribuir na direção dos objetivos corporativos"

(QUAYLE, 2006, p. 59).

Conforme mencionamos acima, este fator é um

sinalizador que demonstra a valorização da área como

geradora de resultados e acaba por dar maior autonomia

para a tomada de decisões direcionadas aos objetivos de

maximização de resultados.

Na dimensão Pessoas, as mudanças se iniciam

na fase de recrutamento e seleção. Continua a ser

valorizada a habilidade de controle e organização, porém

outros conhecimentos e competências passam a ter valor

elevado nas escolhas de profissionais do setor. Entre estas

características, podemos citar a capacidade de trabalho

em equipe (essencial para as atividades internas da área

e para as interfaces com as áreas clientes), as habilidades

de comunicação, criatividade, foco em resultados e

negociação. O novo profissional de Compras vem muitas

vezes das próprias áreas clientes, pois o conhecimento

do negócio de cada cliente interno é essencial. Além

disso, a sinalização da organização para uma maior

valorização da área gera interesse em profissionais de

outras áreas que percebem o potencial de crescimento

e geração de resultados. Com relação aos treinamentos,

as áreas de Recursos Humanos destas organizações estão

alterando os programas anteriores, substituindo o foco

total em controle custos por um balanceamento entre

controle e geração de resultados.

Internamente, o treinamento para os profissionais de
compras passa a incluir uma variedade de aspectos,
desde os básicos em qualidade até os fatores humanos
como treinamentos em comunicação, condução de
reuniões, línguas. Muitas companhias apresentam
treinamentos superiores para seus colaboradores. As
melhores empresas disponibilizam estes mesmos
treinamentos para seus fornecedores por custos adicionais
marginais. (NELSON; MOODY; STEGNER, 2001, p.
55).

O profissional de Compras do novo modelo

precisa de ferramentas para compreender seu novo papel

e da sinalização clara da empresa de que se espera dele

uma postura pró-ativa na solução de problemas e na busca

de novas alternativas para a geração de resultados.

Finalmente, a remuneração passa a ter um componente

variável significativo na equação da remuneração total

dos profissionais da área. Esta remuneração é atrelada a

diversos componentes do resultado gerado pelo

profissional e pela área. Os resultados passam pelo

tradicional controle de custos, pela geração de idéias e

novos negócios e pelos resultados das áreas clientes

atendidas pelo comprador. O valor total das remunerações

também pode aumentar em função da geração de

resultados pela área. Comparadas às remunerações da

área de Vendas, as remunerações de Compras podem

agora atingir valores comparáveis ou até maiores, desde

que esta divisão faça sentido no resultado geral da

organização. O que passa a valer é a contribuição de

cada um para o resultado e os incentivos passam a ser

feitos nesta direção.

Com relação à dimensão Processos, as mudanças

são ainda mais significativas. O novo modelo pressupõe a

ênfase nos processos com maior potencial de geração

de valor, radicalmente oposto ao modelo com foco

exclusivo no controle de custos em prática

anteriormente. Neste contexto, a padronização de

processos deixa de existir. Uma compra passa a ser feita

de modo radicalmente diferente em função de seu valor

para a organização. Mudam os níveis de aprovação, abrindo

espaço para um ganho efetivo de produtividade, agilidade

e acima de tudo, foco nos processos de maior potencial.

Quanto à Tecnologia, sua aplicação coerente

passa a ter maior importância para assegurar a

sustentabilidade e continuidade do modelo. Os processos

precisam ser compartilhados e com eles as informações

que propiciam a colaboração entre a área de Compras e

as áreas clientes. Conforme citado anteriormente, as

mudanças de processos e responsabilidades dependem

da tecnologia para se tornarem viáveis em curto espaço

de tempo e para serem assimiladas pelas diversas áreas

da organização.

Ou seja, as quatro dimensões precisam ser

modificadas profundamente para que o novo modelo

passe a funcionar de forma adequada e com a intensidade

necessária ao alcance dos novos resultados.

Freqüentemente, as organizações promovem alterações

pontuais em apenas uma ou duas destas dimensões. O

fracasso conseqüente desta abordagem pode ser

confundido com falhas estruturais do modelo, porém o

motivo do insucesso é a implantação parcial das mudanças



no escopo da área. A comunicação clara sobre este novo

modelo para todos os envolvidos na organização também

é fator crítico de sucesso, pois qualquer resistência ou

boicote gerado pela área de Compras ou por seus clientes

internos pode ser fatal para o sucesso do modelo.

Freqüentemente, estas resistências são geradas pela falta

de compreensão do modelo e pelo receio de que ele

represente risco ao status quo dentro da organização. O

modelo claramente promove estas mudanças, porém em

sua maioria suas conseqüências representam um grande

número de oportunidades de crescimento para aqueles

que tiverem interesse e competência para aproveitar

estes impactos.

MELHORES PRÁTICAS

O novo modelo foi adotado por diversas

organizações. Em função de seus objetivos, cada empresa

adapta ou enfatiza determinados aspectos durante sua

implantação. Em nossas experiências com organizações

de diversos segmentos podemos listar as práticas que

possuem maior potencial para a geração de resultados

relevantes e duradouros. Nossas experiências em áreas

de Compras de diversas empresas, tanto como gestores

quanto consultores, sugerem que as principais práticas

que sustentam este modelo são:

• foco nas compras de itens A;

• negociações de longo prazo;

• terceirização de compras;

• associação com outras empresas (pool de

Compras)

• metas agressivas atreladas à remuneração

variável em Compras;

• adoção de parcerias na cadeia cliente-

fornecedor;

• benchmarking com empresas de outros

segmentos;

• leilão reverso;

• qualificação e avaliação de fornecedores.

A lista de melhores práticas para adoção do novo

modelo de Compras é bastante extensa. Por este motivo,

concentraremos o estudo nas ações com efeito potencial

mais relevante para a otimização dos resultados de uma

organização. A base para uma adoção bem-sucedida

destas ações é a conversão das quatro dimensões

descritas anteriormente. As transformações nas quatro

dimensões pavimentarão o caminho mais suave para o

alcance dos resultados esperados.

Segue um breve descritivo destas ações.

Foco nas compras de itens A

Na grande maioria das organizações, um estudo

dos itens comprados e do valor de cada um destes itens

facilmente chegará a uma concentração na qual cerca

de 20% dos itens representarão aproximadamente 80%

do valor adquirido. Nesta condição, podemos nomear

estes 20% como itens A ou prioritários. Na outra ponta

do espectro, podemos verificar que aproximadamente

70% dos itens representarão apenas 5% do valor

comprado. Podemos classificar estes 70% como itens C.

Usualmente, os procedimentos de compras exigem o

mesmo rigor e a mesma dedicação da área de Compras

para itens A e C. Observamos este comportamento das

organizações como um padrão das empresas que

trabalham no modelo tradicional de Compras. Problemas

semelhantes ocorrem na aquisição de serviços (ELLRAM;

TATE; BILLINGTON, 2007, p. 46).

A mudança inicial que pode gerar ganhos em

curto espaço de tempo é a concentração dos profissionais

de Compras nas negociações de itens A. O tempo dos

compradores deve estar direcionado ao conhecimento

aprofundado dos itens e fornecedores destes itens de

maior valor agregado. Pressupondo a manutenção do

número de funcionários de Compras e do tempo total

para desempenho das atividades, isto significa menor

tempo dedicado aos 70% de itens C. As medidas neste

sentido geram tempo e conhecimento aprofundado que

permitem aos compradores agregar valor com novas idéias

e novas formas de utilizar os produtos de forma a gerar

maior resultado para a organização. Pequenos ganhos

percentuais nestes itens são comparáveis a ganhos

extremos nos itens C, justificando esta concentração.

Negociações de longo prazo

Os procedimentos de compras tradicionais

exigem um mínimo de três cotações a cada processo de

compras com o objetivo de controle de custos. O novo

modelo parte do pressuposto inverso, ou seja, cotações

repetidas para os mesmos itens em curto espaço de



tempo podem significar perda de eficiência da área de

Compras e levam a relação cliente-fornecedor para uma

mera questão negociai. As empresas que focam seus

esforços para encontrar parceiros comerciais confiáveis

acabam por estabelecer objetivos comuns com estes

parceiros e invariavelmente fixam contratos ou acordos

de longo prazo com uma relação de ganho para as duas

organizações. Para que o fornecedor tenha condições

de investir em recursos que beneficiem a relação, é

fundamental que haja uma segurança quanto ao tempo

mínimo de duração desta relação. Ou seja, a parceria

formal ou informal pode gerar as condições necessárias

para os investimentos de ambos os lados na criação de

valor para o relacionamento. Um exemplo de contrato

de longo prazo é a construção de um ramal ferroviário

para escoamento de uma produção agrícola, com custos

divididos entre o cliente e o fornecedor. Uma relação

como esta pode gerar valor para a empresa cliente,

abrindo novos mercados e reduzindo custos de fretes.

Porém, esta aquisição de serviços só se viabiliza com o

fechamento de um contrato de longo prazo.

Terceirização de compras

Os itens descritos acima como pertencentes

à categoria C podem representar uma excelente

oportunidade para a terceirização. Normalmente esta

terceir ização acontece através de escritórios de

compras especializados neste tipo de aquisição. Uma

grande vantagem desta metodologia é a liberação de

tempo dos compradores para os itens A e B. Além

disto, os escritórios possuem maior poder de barganha

junto aos fornecedores, uma vez que adquirem os

mesmos produtos para diversos clientes. O processo

precisa estar sob controle permanente de custos e

para tanto, uma saída viável é uma rodada de cotações

gerais destes itens a cada três ou seis meses. A cotação

geral garante que a empresa está tendo custos

competitivos para o grupo de itens, fator necessário e

suficiente para itens que somados não ultrapassam os

5% do valor total dos itens comprados. A terceirização

também pode fomentar a troca de conhecimentos

entre a empresa cliente e o escritório de compras e

até mesmo entre várias empresas clientes, trazendo

boas práticas a todos os envolvidos.

Associação com outras empresas (pool de Compras)

Em muitas situações, o ganho potencial das

compras fica limitado pela baixo volume ou pela

sazonalidade da aquisição de determinados itens. Em outras

situações, a localização distante de grandes centros torna

os custos logísticos maiores que o próprio valor dos

materiais adquiridos. Em ambas as situações, a associação

entre empresas para criação de um pool de compras pode

reduzir os custos e promover oportunidades de trocas de

informações. Com o passar do tempo e ganho de

confiança entre as empresas, a evolução natural é a

formação de um estoque conjunto, reduzindo despesas

com a manutenção de itens armazenados.

Metas agressivas atreladas à remuneração variável

em Compras

Conforme descrevemos anteriormente, as formas

de compensação dos profissionais de compras devem

sofrer mudanças radicais no novo modelo. Estas

mudanças devem iniciar pela definição das metas para

cada um dos compradores da área. Estas metas podem

ser compostas por variáveis qualitativas e quantitativas,

porém o peso da componente quantitativa deve ser maior

nesta equação. A base de comparação entre os

resultados orçados e realizados pode ser a base original

orçamentária, desde que esta base reflita condições

competitivas de mercado. Um desafio maior pode

acontecer durante o primeiro ano da implantação, pois a

base de custos anterior pode estar viciada pela baixa

eficácia do modelo tradicional. Esta questão pode ser

minimizada com o estabelecimento de metas agressivas

no primeiro ano de adoção do modelo. A atração e

retenção de talentos é fortemente impactada por estas

novas políticas de remuneração.

Adoção de parcerias na cadeia cliente-fornecedor

As parcerias com fornecedores podem viabilizar

ganhos de elevado valor. Estas parcerias podem começar

pelo desenvolvimento conjunto de novos projetos. Esta

metodologia foi adotada inicialmente pela indústria

automobilística, porém, recentemente, sua abrangência

foi ampliada para outros segmentos, incluindo serviços.

Nestas ações, clientes e fornecedores sentam lado a lado

com o intuito de geração de valor para ambos. Situações



que levariam meses para chegar a uma solução mediana

podem ser resolvidas com maior eficácia e grande impacto,

uma vez que investimentos e soluções são acordados antes

de sua efetivação. Esta metodologia pode gerar um efeito

cascata, trazendo fornecedores do fornecedor para a mesa

de negociações, ampliando fortemente o ganho potencial

das soluções adotadas. "Parcerias em Compras acontecem

quando o comprador e o fornecedor desenvolvem uma

relação tão próxima e de longo-prazo que as duas partes

trabalham juntas com o objetivo de uma configuração

ganha-ganha, como se cada um fosse o maior interessado

no sucesso do outro" (QUAYLE, 2006, p. 42).

Leilão reverso

Para itens em que a diferenciação do produto

ou do serviço agregado é irrelevante ao negócio, uma

solução que pode ser adotada com sucesso é o leilão

reverso. Nesta modalidade, o passo inicial é a avaliação

dos fornecedores habilitados tecnicamente a participar

dos leilões. Estes fornecedores recebem eletronicamente

um aviso sobre a abertura do leilão reverso pela empresa

cliente. São avisados também sobre os prazos para

fechamento do leilão. Ao entrarem no sistema da empresa

cliente, os fornecedores podem consultar o preço máximo

aceito pelo cliente e o menor preço ofertado até aquele

momento. O fornecedor pode avaliar seu interesse em

ofertar seu produto a um preço menor e neste caso,

acompanha a necessidade de nova redução até o

fechamento do leilão. Grandes benefícios deste sistema

são a transparência do processo e a automatização das

atividades antes desempenhadas pelos compradores.

Qualificação e avaliação de fornecedores

Apesar de ser uma prática antiga em algumas

organizações, a forma de avaliação de fornecedores tem

sido fortemente impactada pelo novo modelo de

Compras. As avaliações anteriores tinham um caráter de

auditoria e punitivo. A nova metodologia busca qualificar

positivamente os fornecedores que apresentam inovações

de produtos, reduções de custos, ganhos de

produtividade e novas formas de trabalho com objetivo

de ganho mútuo. As reduções na avaliação continuam a

ser possíveis com base em problemas de qualidade de

produto ou entrega, porém a freqüência com que estas

ocorrências são relatadas é muito menor a partir do

fortalecimento de parceiros de longo prazo e qualidade

comprovada. As avaliações com base em méritos do

fornecedor possibilitam a priorização de parceiros para

novos projetos estratégicos.

CONCLUSÃO

As novas práticas em Compras se iniciam com a

compreensão do papel estratégico da área na geração de

valor para o negócio. As ações que possibilitam o alcance

de resultados superiores para o negócio acontecem

quando são integradas as frentes de Estrutura, Processos,

Pessoas e Tecnologia com o foco na mudança de

paradigma da área. A implantação deste modelo pode

gerar um ambiente de insegurança e ansiedade na

organização caso não seja acompanhada de fortes ações

de comunicação interna e externa (envolvendo também

os fornecedores). Além desta complexidade, vale salientar

a relevância destas ações em uma área considerada por

muitos um mal necessário e constantemente um foco de

problemas éticos e desvios de conduta. As ações com

foco punitivo e de controle não conseguiram trazer

respostas satisfatórias para os problemas anteriores

enfrentados pelas organizações nesta área. As ações de

controle devem ser acompanhadas pela implantação do

modelo de geração de valor, atingindo assim os objetivos

de maximização de resultados buscados pelas empresas.
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