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A caricatura típica da função compras nas companhias é a de um velocista em uma corrida de bastão
— aquele que corre de costas para o time, reage quando o bastão lhe é passado e tenta ser o mais rápido
possível. Nessa analogia, o time é a operação da empresa — os clientes internos — e o bastão representa um pedido de compras — uma necessidade interna cujo atendimento depende de fornecedores externos. Caso tudo corra bem, a função compras não
fez mais que a obrigação; caso ocorra algo errado, as
consequências serão desastrosas.
Chamamos essa perspectiva de operacionalreativa, cujo foco da função compras se concentra,
principalmente, nas atividades cotidianas de gestão do fluxo de materiais e das informações associadas. Normalmente, essa perspectiva operacional
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Até aqui, buscamos caracterizar o novo papel da
função compras nas empresas, sem dúvida estratégico para os negócios.
Buscando encontrar evidências mais gerais sobre
o estágio de evolução da função compras em direção
a esse novo papel, fizemos um mapeamento das práticas de compras em um conjunto de 166 empresas
localizadas no Brasil, atuantes em diversos setores
de negócios.
O objetivo principal foi compreender quais são
as práticas consideradas mais importantes, em qual
grau de extensão elas são implantadas nos negócios
e qual o impacto da sua adoção no desempenho das
empresas.
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Implementação:
presente e futuro
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Esta etapa da pesquisa está baseada nas
respostas das 166 empresas a perguntas relacionadas
à importância e ao nível de implementação atual e
futura de um conjunto de práticas de compras.
Algumas informações importantes do estudo:
• A gestão estratégica de compras é relevante para os negócios. As empresas atribuem significativo grau de relevância ao conjunto de 24 práticas
de compras apresentadas no estudo, uma vez que a
média da importância das práticas foi superior a 4,1
em cinco pontos possíveis.
• A plena implementação das práticas de
compras enfrenta barreiras nas empresas. A
média equivalente a 3,28 do atual status de implementação das práticas demonstra a existência de tais
barreiras, uma vez que é inferior à média da importância das mesmas práticas.
• O gap entre importância e implementação
foi negativo para todas as práticas. Tal informação sugere a necessidade de avanço na implementação de todas as práticas de compras apresentadas no
estudo. Essa é uma medida importante da dimensão
do desafio posto aos gestores de compras em atingir
altos níveis de implementação das práticas avançadas em gestão de compras.
• As empresas estão dispostas a avançar
na implementação de todas as 24 práticas de
compras, considerando-se o horizonte de dez
anos. Todos os parâmetros de análise — máxima,
média e mínima — apresentaram crescimento em
relação ao atual status de implementação. Isto demonstra intenção dos gestores da área em suplantar
as barreiras impeditivas à implementação das práticas nas empresas.
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foca no curto prazo, com raros indícios de que haja
planejamento estratégico de longo prazo na função
compras.
A descrição acima apresenta aspectos da função
compras que combinam com dois tipos de empresa:
Empresas de pequena complexidade operacional, o que provoca pequena complexidade nas
aquisições;
Empresas míopes quanto ao potencial de contribuição da função compras em alavancar sua operação através do seu desempenho superior em eficiência e nível de serviço.
O que nos leva a afirmar que a função compras está em franco processo de transformação são as evidências de que as empresas buscam reposicionar a
função, mudando a maneira de planejar, executar e
gerenciar as práticas.
Por trás dessa transformação está a visão por processos. Todos os processos organizacionais relevantes que envolvem a função compras atravessam diferentes áreas funcionais da empresa — alguns até cruzam suas fronteiras.
O segredo das empresas de sucesso é a percepção
de que processos precisam ser gerenciados, em busca de excelência em sua execução. A função compras
está em posição ideal para gerenciar alguns dos processos mais importantes que ocorrem internamente
às empresas e nas cadeias de suprimentos. Para que
isso ocorra, deverá ser protagonista, e não coadjuvante, no gerenciamento desses processos.
O foco da gestão estratégica de compras, portanto, deve necessariamente envolver a gestão, no curto e no longo prazos, da integração entre atividades
desempenhadas pela empresa e atividades desempenhadas pelos fornecedores.
Consequentemente, o novo profissional de compras deverá estar preparado para atravessar fronteiras funcionais e empresariais, e dialogar — de maneira estratégica, sofisticada e colaborativa — com outras funções e com os fornecedores.
O foco da gestão estratégica de compras envolve
também a gestão do desempenho dos fornecedores,
algo que vai muito além das práticas de seleção e negociação. Fornecedores possuem recursos importantes para a empresa cliente. Mas eles próprios são recursos importantes, que precisam ser gerenciados
para que seu desempenho seja superior.
Aqui, podemos apontar uma relação determinística: uma base de fornecedores de desempenho superior inevitavelmente contribuirá para o desempenho superior da empresa.
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A resposta a esta pergunta lança luzes
sobre a importância das práticas de compras nas
empresas analisadas e contribui para a análise do
atual estágio de evolução da função nas empresas
brasileiras.
Por outro lado, é também relevante analisar as
práticas consideradas menos importantes dentre as
24 apresentadas aos respondentes:
A evolução da função compras se encontra em
um estágio "passivo", pelo menos no que se refere
à formulação estratégica, uma vez que a elaboração
da visão e missão da área é um passo importante e
crucial para tal formulação. É possível inferir que a
área tende a não possuir planejamento estratégico
formal próprio.
A avaliação da importância das práticas de gestão
do desempenho dos fornecedores demonstra que
há maior disposição em recomendar ações corretivas do que atuar junto ao fornecedor para aprimorar
o desempenho no atendimento às empresas estudadas. Essa é a evolução natural das práticas de gestão
do desempenho: primeiro a medição e avaliação do
desempenho; a seguir, entra em cena a efetiva gestão, quando fornecedores são comunicados dos seus
resultados, das metas e das áreas carentes de aprimoramento. O passo mais avançado surge quando o
cliente passa a atuar junto aos fornecedores no sentido de apoiá-los na melhoria do desempenho. Para as
empresas, são mais importantes as práticas de medição e avaliação do desempenho e de recomendação
de ações corretivas, e menos importantes as práticas
de desenvolvimento dos fornecedores.

is.

Quais são as práticas
mais importantes?

ão

Qual é o status das
práticas de compras?
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A resposta a esta pergunta é um indicativo da capacidade das empresas em avançar na implementação das práticas de compras consideradas
importantes pelos gestores.
O gap, ou a diferença entre o grau de importância das práticas e o status de sua implementação, é
uma medida útil na avaliação do nível de descompasso entre estes dois parâmetros, denotando o
esforço necessário para o avanço da função compras rumo a modelos de gestão mais efetivos para
as empresas.
A figura na página seguinte apresenta a relação
entre a importância e o status de implementação de
cada prática de compras, tomando-se a mediana das
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- Centralizar compras (CENT);
- Elaborar a missão e a visão da área de compras
(VIS);
- Compartilhar previsão de vendas ou planos de
produção com os fornecedores estratégicos de maneira transparente (PREV);
- Buscar fornecedores globais (GLO);
- Manter apenas um ou dois fornecedores ativos
para os itens de alto volume de compras (ENX).
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A resposta a esta pergunta é um indicativo da intenção dos gestores em avançar na implementação das
práticas de compras analisadas.
É importante observar que todas as práticas registraram perspectiva de implementação futura superior ao atual status de implementação. No entanto,
algumas práticas apresentaram perspectiva de implementação futura comparativamente superior às
demais, indicando serem aquelas que receberão especial atenção por parte da área de compras das empresas nos próximos dez anos. São elas:
• Medir e avaliar o desempenho dos fornecedores;
notas de importância e do status de implementação
• Comunicar aos fornecedores as avaliações de
das práticas.
É esperado que as práticas consideradas mais im- desempenho realizadas pela empresa;
• Estabelecer metas de desempenho para os
portantes sejam aquelas também mais implementadas nas empresas. Dessa maneira, elas deveriam se fornecedores;
• Avaliar e selecionar fornecedores, levando-se
concentrar sobre o eixo sombreado, que percorre a
matriz na diagonal, indo do quadrante 3 para o qua- em consideração critérios socioambientais.
drante 2.
Em quais critérios a área
Das 24 práticas analisadas, 16 estão localizadas
de compras tem obtido
sobre a região sombreada ou muito próximas a ela.
maior sucesso?
Estão, portanto, com nível de implementação coeUma lista de nove critérios de desempenho previarente com a importância atribuída a elas.
No entanto, três práticas estão posicionadas à es- mente selecionados foi apresentada aos executivos
querda e acima do eixo, indicando que o seu grau de de compras. A figura a seguir apresenta uma compiimplementação está aquém da importância relativa lação dos resultados por critério de desempenho.
Os executivos relatam ter tido maior sucesso em
que possuem para as empresas. São elas:
- Medir e avaliar o desempenho dos fornecedores reduzir os custos de aquisição e propiciar aumento na
qualidade dos itens adquiridos. Uma análise histó(MED);
- Integrar os fornecedores estratégicos no desen- rica das práticas de compras no ambiente de negóvolvimento de novos processos, produtos ou servi- cios mostra que estes dois critérios — custo e qualidade — costumam prevalecer nas metas traçadas
ços (ESI);
- Estabelecer metas de desempenho para os for- para a área.
necedores (MET).
No entanto, o terceiro critério de desempenho
com
melhor resultado é a integração com fornecedoAinda, cinco práticas estão posicionadas abaixo
res
estratégicos.
Este pode ser considerado um avane à direita da zona de alinhamento, sugerindo que o
ço
importante
quanto
às perspectivas para a área.
status de implementação supera a importância relaO
avanço
em
direção
a
práticas de integração com
tiva das práticas para as empresas. São elas:
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Qual é a perspectiva
de implementação das
práticas, em dez anos?
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nho do fornecedor efetivamente. Para que o gerenciamento seja abrangente, devem entrar em cena aspectos de gestão dos relacionamentos, dos processos
e do próprio desempenho dos fornecedores. Tais temas ainda não estão claramente na agenda prioritária dos executivos de compras brasileiros.
A questão da elaboração de estratégias formais
para a área de compras, representada pela elaboração da missão e visão de compras, possui importância mediana, como também grau de implementação
mediano, o que denota pouca preocupação com o
tema.
A elaboração da estratégia da área de compras
deveria estar no topo da agenda dos executivos de
compras brasileiros. É necessário avançar na avaliação da importância e, principalmente, na implementação desta prática.
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fornecedores estratégicos tem o potencial de trazer importantes contribuições para as empresas em
ambientes de negócios de alta complexidade e dinamismo. É um indicativo importante de que a área de
compras tem buscado atuar de maneira estratégica,
reduzindo o predomínio de práticas voltadas a uma
perspectiva de curto prazo.
O que se percebe, pela análise geral das práticas,
é que avanços importantes estão sendo obtidos na
gestão estratégica de compras. O que nos leva a esta
conclusão é a perspectiva de aumento da implementação de todas as 24 práticas apresentadas aos gestores em um horizonte de dez anos. Busca-se, com isto,
o aumento no valor de contribuição da área para o
sucesso dos negócios
No entanto, ficam evidentes aspectos em que a
área ainda precisa evoluir no sentido de aprimorar
suas práticas. Este é o caso das ações de gerenciamento da base de fornecedores e da elaboração de estratégias formais em compras.
O gerenciamento da base de fornecedores vai
muito além de apenas selecioná-los e medir o seu desempenho. Esses fatores afetam muito mais a organização interna da área de compras do que o desempe-

compras é relevante demais para o sucesso dos negócios e, portanto, merece planejamento
estratégico de longo prazo próprio, que dialogue e
apoie o planejamento estratégico do negócio como
um todo.

A Á R E A DE

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 10, p. 60-65, out. 2011.

