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Resumo  
O presente trabalho trata da gestão de compras, abordando a evolução histórica desta área 
em função da evolução dos sistemas de produção (manufatura em massa e manufatura 
enxuta). Este trabalho também apresenta um estudo de caso em uma grande indústria do 
segmento de material escolar, em que cerca de 35% dos custos de produção são custos de 
aquisição. Neste estudo de caso é mostrada a re-estruturação que a função de compras 
passou para evoluir de uma simples função administrativa para uma função estratégica da 
empresa. O novo modelo de gestão de compras da empresa pesquisada pode servir de base 
para outras empresas que buscam uma atuação mais efetiva de compras em prol de um 
aumento de competitividade.   
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1. Introdução 
Analisando-se o desenvolvimento dos sistemas de produção ao longo dos anos, percebe-se 
claramente uma evolução de conceitos desde o modelo artesanal entre os séculos XVI e XIX, 
passando pelo Taylorismo no início do século XX com sua Manufatura em Massa, chegando 
à Manufatura Enxuta com o Sistema Toyota de Produção na segunda metade deste mesmo 
século (HOFFMAN & KAPLINSK, 1988). Alinhando-se a estas alterações nos sistemas de 
produção, nos últimos anos nota-se ainda mudanças cada vez mais rápidas do ambiente 
empresarial, uma tendência cada vez mais acentuada de globalização dos mercados, uma forte 
concorrência e contínuas inovações tecnológicas, que pressionam as empresas tanto a 
reavaliarem seus produtos quanto a reduzirem seus custos (MARTINS, 1999). Esta evolução 
no ambiente competitivo e nos sistemas de produção trazem novos desafios para a área de 
compras em uma organização. É exatamente a área/função de compras que é tema deste 
trabalho. 

A função compras é definida por Ballou (2004) como sendo a função da empresa que se 
envolve com a compre de matérias primas, suprimentos e componentes para a organização. 
Ainda de acordo com este autor, algumas das atividades associadas à esta função são: 
selecionar e qualificar fornecedores, avaliar performance dos fornecedores, negociar 
contratos, comparar preços, qualidade e níveis de serviço oferecidos pelos fornecedores, 
especificar as formas de recebimento dos bens, dentre outras. Para Pozo (2001) compras deve 
ter a capacidade de comprar materiais e produtos na qualidade certa, na quantidade exata, no 
tempo certo, no preço correto e na fonte adequada.  

Para Ballou (2004) a função compras em uma empresa é fundamental uma vez que 
geralmente nas empresas os itens comprados representam entre 40% e 60% do valor de venda 
do produto final. Isto significa que ganhos relativamente pequenos na função de compras têm 
grandes impactos nos lucros das empresas. Isto é conhecido como princípio da alavancagem 
dos lucros. Porter (1986) e Martins (1999) defendem a importância estratégica da relação 
entre compradores e fornecedores para o sucesso competitivo das organizações, sendo que o 
primeiro identifica estes elementos do cenário industrial como parte integrante das forças 
críticas na criação e manutenção da competitividade 
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Dentro deste contexto o objetivo do presente trabalho é apresentar a evolução da gestão de 
compras: primeiramente por meio de uma análise teórica, mostrando como esta área vêm 
sendo influenciada pelas alterações dos sistemas de produção, e após isso mostrar, por meio 
de um estudo de caso, como a área de compras está se re-estruturando para acompanhar o 
desenvolvimento dos sistemas de produção. Basicamente é mostrado que esta empresa está 
encarando a gestão de compras de uma forma estratégica, alinhada com os objetivos 
estratégicos da organização.   

A estrutura do trabalho é a que segue: na seção 2 são apresentados aspectos teóricos a respeito 
da evolução da gestão de compras, mais especificamente diferenças entra a gestão de compras 
nos sistemas de produção em massa e sistemas de produção enxuta. Na seção 3 é mostrado o 
estudo de caso realizado em uma grande empresa de materiais de escrita. Na seção 4 são 
tecidas algumas conclusões.    

2. Da Produção em Massa para a Manufatura Enxuta – impactos em compras 
O sistema de produção artesanal foi substituído a partir do início do século XX pela chamada 
Manufatura em Massa, tendo como seu principal precursor Henry Ford, que percebendo a 
dificuldade de se reduzir os custos da produção artesanal, investiu na intercambiabilidade de 
peças e passou a acelerar o ritmo da produção e reduzir drasticamente os custos do processo 
industrial. As principais características da Manufatura em Massa são: 

◊ 

◊ 

◊ 

◊ 

Quanto à força de trabalho: Ford não somente aperfeiçoou a peça intercambiável como 
também criou o funcionário intercambiável. O montador da linha de produção de Ford 
tinha no máximo duas tarefas: ajustar duas porcas em dois parafusos ou, talvez, colocar 
uma roda em cada carro. Desta forma, um trabalho mal feito somente era descoberto no 
final da linha de produção. 

Quanto à organização: O conceito de fábrica de Ford era o de verticalização total, ou seja, 
produzir praticamente todos os componentes e a compra de materiais ficava restrita 
somente às matérias primas básicas para a produção dos mesmos. 

Quanto às ferramentas: A chave para as peças intercambiáveis estava no uso de 
ferramentas de precisão, capazes de cortar metais, prensar chapas, etc. e tudo isso para 
grandes volumes no menor tempo possível. Neste sentido, Ford criou a figura do ajustador 
de máquina e com esta atividade, conseguiu aumentar o volume e reduzir o tempo das 
operações através da criação de lotes de produção e reduzindo o número de ajustes ao 
longo de uma jornada de trabalho. 

Quanto ao produto: Os produtos apresentavam imensa durabilidade em decorrência do 
projeto e dos materiais utilizados, porém pelas características anteriores é fácil perceber 
que apresentavam também pouquíssima flexibilidade. 

A partir do momento em que a Toyota, no Japão, começou a passar por dificuldades como: 
mercado japonês reduzido após a segunda grande guerra; empregados já não se sujeitavam 
mais a executar tarefas mecânicas e a serem tratados como custo variável; a economia do país 
não era favorável à compra de tecnologia e a concorrência mundial das fábricas americanas e 
européias era acirrada; é que surgiu naquele país o que viria a ser a maior concorrente da 
produção em massa de Ford: a Produção Enxuta de Eiji Toyota. Algumas das principais 
regras deste novo modelo eram, conforme Spear & Bowen (1999): i) todos os trabalhadores 
deveriam ser instruídos sobre os processos, conhecendo as entradas, os tempos, as seqüências 
de operações e as saídas do processo; ii) toda relação cliente – fornecedor deveria ser direta e 
clara; iii) os caminhos dos produtos e serviços dentro das organizações e fora delas deveriam 
acontecer de forma direta e o mais simples possível; iv) toda melhoria deveria ser feita através 
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da utilização de métodos científicos, sob orientação de um professor, mesmo nos níveis mais 
baixos da organização. 

Hammer & Champy (1993) e também Brenner & Hamm (1996), apresentam como a atividade 
de compras foi influenciada ao longo do tempo, a partir do modelo Fordiano de produção. No 
início dos anos 80, Henry Ford revolucionou o processo de compras que antes era descrito 
como “nós pagamos quando nós recebemos a fatura” para um novo slogan definido como 
“nós pagamos quando recebermos as mercadorias”. Depois disso, com a mudança do sistema 
de produção das fábricas de Ford para os sistemas atuais de Manufatura Enxuta, o mesmo 
slogan passou para “nós pagamos quando utilizarmos os itens e estes estiverem conformes”. 

Neste sentido, nos últimos anos as grandes empresas estão buscando estruturar a área de 
gestão de compras, integrando-as a outras áreas funcionais, de forma a ter alinhamento de 
suas estratégias de operações com a estratégia corporativa. Há, também, a preocupação de 
gerenciamento dos seus canais de fornecimento sob uma lógica de cadeia de suprimento para 
gestão do fluxo físico e de informações, de forma a suavizar e sincronizar as decisões de 
suprimento com as necessidades de atendimento da demanda, com o objetivo de diminuição 
de estoques e melhorias nas respostas aos clientes.  

Os modelos tradicionais de gestão de compras com compradores que trabalham única e 
exclusivamente como negociadores de preço (muito eficazes nos sistemas de manufatura em 
massa e de pouca exigência de flexibilidade pelo mercado), já há muito tempo, não mais 
oferecem resultados que possibilitem às empresas utilizar sua gestão de compras como 
geradora de valor para o negócio. Com a globalização dos mercados e a evolução tecnológica 
de apoio às compras, é fundamental que as empresas tenham consciência de que é possível 
ganhar com a gestão de compras e, não encará-la como um departamento de apoio à 
manufatura dentro da organização, mas sim como recurso estratégico da empresa. 

As mudanças no processo de compras para a sua integração com o processo de planejamento 
da produção e o uso de tecnologias de informação e telecomunicação na atividade de compras 
(e-procurement) têm demandado um novo perfil para o profissional desta área. Se, 
inicialmente, a habilidade em negociar era soberana, hoje é indispensável que as companhias 
identifiquem profissionais, que além da habilidade negociadora, tenham conhecimentos 
técnicos dos produtos e dos processos produtivos da empresa e de seus fornecedores. 

As companhias que se estruturaram para a Manufatura Enxuta, estão muito mais focadas na 
orientação de cadeia de valor e não necessariamente em estruturas hierárquicas e processos 
fragmentados (BRENNER & HAMM, 1996). Ainda segundo estes mesmos autores, a 
Manufatura Enxuta e a orientação por processos são capazes de descrever as empresas através 
de alguns processos chaves: o processo de produção, o processo de desenvolvimento de 
produtos e por fim, o processo de desenvolvimento de fornecedores e compras. Este último é 
definido como todas as atividades que são necessárias para se obter o item desde o fornecedor 
até o destino final (WEELE, 1994). É um processo interfuncional e pode ser dividido em: i) 
Identificação de fornecedores; ii) Seleção de fornecedores; iii) Reconhecimento de 
necessidades; iv) Pedido de compra; v) Avaliação dos fornecedores. 

Todas estas atividades do processo de desenvolvimento de fornecedores e compras podem ser 
direcionadas pela estratégia adotada. A evolução na gestão de compras ao longo dos anos 
(acompanhando a evolução dos sistemas de produção) levou a uma constante redução do 
número de fornecedores e criação de relações de parceria entre compradores e fornecedores. 
Nos dias de hoje, muitas empresas mantém uma gestão de compras por portfólio de materiais 
comprados, distribuindo-os em uma matriz que contém duas variáveis: i) a complexidade de 
obtenção no mercado e; ii) o impacto interno nos produtos ou processos de produção internos 
à companhia (KRALJIC, 1983; WEELE, 1994; HAMMER & CHAMPY,1993). Esta matriz 
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proposta define quatro grupos de itens, baseado nas duas variáveis apresentadas. Os itens de 
baixa dificuldade de obtenção e baixo impacto interno são os denominados itens não críticos. 
Os itens com alta dificuldade de obtenção e baixo impacto interno são denominados itens 
“gargalo”. Os itens com baixa dificuldade de obtenção e alto impacto interno são 
denominados itens de alavancagem e finalmente os itens com alta dificuldade de obtenção e 
alto impacto interno são denominados itens estratégicos.  

A fundamentação deste conceito está no fato de que diferentes compradores terão interesses 
diferentes em fornecedores diferentes, dependendo do tipo de material comprado. 
Fornecedores de itens de baixa complexidade de mercado e de baixo impacto interno não 
terão a mesma atenção e tratamento por parte dos compradores do que os fornecedores dos 
itens de alto impacto interno e de poucas opções no mercado, onde nestes casos, a procura de 
relações de parceria é uma constante atividade por parte dos compradores. Este modelo 
resume a questão em dois processos diferentes de desenvolvimento de fornecedores e 
compras dentro do próprio processo de aquisição, ou seja, haverá processos de compras 
focados nos itens comprados (para os casos onde não existe complexidade de mercado, ou 
seja, para os itens não críticos e itens de alavancagem) e processos focado nos fornecedores 
dos itens, no caso dos demais quadrantes, ou seja, para os itens “gargalo” e estratégicos  
(HAMMER & CHAMPY,1993). 

3. Estudo de Caso 
O estudo de caso escolhido trata da evolução do modelo de gestão de compras para uma 
indústria do segmento de material escolar. A empresa busca alinhar seu processo de aquisição 
às alterações dos sistemas de produção na busca pela competitividade.  

3.1 Metodologia de pesquisa 
O procedimento de pesquisa utilizado neste trabalho será o estudo de caso, o qual, nas 
palavras de Yin (1994) “... é uma forma de pesquisa empírica, que visa investigar fenômenos 
contemporâneos, considerando o contexto real do fenômeno estudado, geralmente quando as 
fronteiras entre o contexto e o fenômeno não estão bem definidas”. Bryman (1989) relata o 
fato deste procedimento de pesquisa geralmente envolver o exame de um pequeno número de 
casos, não tendo por objetivo a generalização estatística, mas sim, criar relações e 
entendimento sobre um fenômeno estudado. Segundo Einsenhardt (1989) podem ser usados 
para cumprir diversos objetivos: i) fornecer descrição sobre um tema; ii) testar a teoria e iii) 
gerar a teoria. Neste trabalho o estudo de caso serviu basicamente ao objetivo (i), pois nos 
forneceu uma visão geral da evolução da gestão de compras na empresa pesquisada. O estudo 
de caso contou com a constante presença física do pesquisador, com a finalidade de que a 
gestão de compras na empresa fosse entendida com detalhes. De acordo com Ebert (1990) 
esta é exatamente a tendência nas pesquisas de campo na área de gestão de operações. 

3.2 A Empresa do Estudo de Caso 
A empresa analisada caracteriza-se como a empresa líder no segmento de material escolar. 
Pela sua longa história, a organização em estudo, cresceu e se desenvolveu nos séculos XVIII 
e XIX, ou seja, baseada na cultura dos sistemas de produção em massa a baixos custos e 
economias de escala. No Brasil, a empresa em questão está instalada há mais de 70 anos.  

Nos últimos anos o setor de material escolar não foi exceção às mudanças e exigências de 
flexibilidade que os mercados mundiais vêm apresentando. Sendo assim, a organização teve 
que adaptar seus processos internos a esta nova realidade. Neste contexto, o processo de 
aquisição desta empresa foi o escolhido para este estudo de caso, onde será possível observar 
a mudança cultural planejada para uma área de suprimentos inicialmente voltada para o custo 
da compra e que pretende passar para uma gestão estratégica com foco em resultado, muito 



 
 
 
 

XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de Novembro de 2006 

mais alinhada aos desafios da Manufatura Enxuta, da agilidade no atendimento e alinhada 
com as estratégias da organização. 

3.3 A Evolução do Setor onde a empresa atua 
O segmento de produtos de consumo (sapatos, produtos têxteis, cerâmica ornamentais, etc.) 
que possui também o setor de material escolar, foi apresentado por Coutinho & Ferraz (1994) 
como o setor da indústria brasileira responsável pela maior parte da produção do país e do 
emprego industrial. Em praticamente todo este setor, há núcleos de empresas líderes 
possuidoras de significativa capacitação produtiva e gerencial, embora a presença de 
empresas com capacitação tecnológica para constante inovação seja menos freqüente. 

As empresas líderes destes segmentos se apresentam como extremamente capazes de competir 
com as melhores empresas do mundo, sendo que combinam crescimento nacional com 
internacional. A vantagem competitiva destas empresas líderes são ainda maiores quando 
comparadas às demais empresas do segmento, centradas em organizações com pouca 
habilidade gerencial, desconhecedoras de qualidade e com equipamentos obsoletos, fadadas 
ao desaparecimento. Neste segmento, em função do baixo poder aquisitivo da população, o 
preço é sempre um dos principais atributos analisados, mesmo que as empresas busquem 
utilizar a qualidade como argumento. Este é mais um ponto que torna a questão de redução 
dos custos industriais uma das prioridades competitivas das líderes. 

Com a abertura econômica dos anos 90, as empresas líderes deste segmento foram obrigadas a 
buscar alternativas para sustentabilidade, concorrendo agora em mercados globais, o que as 
levou a investirem em alterações de processo e em constantes revisões estratégicas. È dentro 
deste contexto que a empresa pesquisada re-estruturou sua área de compras. 

3.4 A área de compras da empresa pesquisada 
Conforme apresentado por Martins (1999), a gestão de suprimentos ainda não recebeu o 
destaque correspondente ao grau de importância que representa para a organização e apesar 
das empresas apresentarem a gestão de compras de forma estruturada, o foco nas atividades 
ainda se resume na questão custo/preço. 

Na empresa estudada, a área de compras apresentava-se conforme comenta o referido autor, 
ou seja, todas as atividades focadas na discussão de preço junto aos fornecedores, com 
compradores negociando pedido a pedido a partir das solicitações da produção e sem uma 
correlação clara entre as atividades de compras e as estratégias competitivas da organização. 
A figura 1 ilustra a gestão tradicional da área de compras da empresa. 

Com o objetivo de reduzir esta distância entre as estratégias organizacionais de 
competitividade e a área de compras, os gerentes da mesma, propuseram um modelo de 
gestão do negócio que se aproxima muito dos modelos de gestão estratégica de suprimentos 
apresentados na literatura. Este modelo consiste em definir categorias de materiais a partir das 
unidades de negócio da companhia (canetas, lápis, etc...) e gerenciar a área de suprimentos de 
forma alinhada com os objetivos organizacionais de competitividade (conforme figura 2). 
Através da definição de gerentes de categorias de compras e através de indicadores de 
desempenho alinhados aos objetivos da organização para cada linha de produtos acabados, a 
área de compras passa a exercer um papel estratégico para o sucesso da companhia. 

No âmbito da força de trabalho, os profissionais de compras deixam de gerenciar as compras 
pedido a pedido, passando a monitorar suas respectivas categorias de produtos e seus 
indicadores de desempenho, sendo que passam a focar suas negociações em planejamento de 
longo prazo, que possam trazer benefícios para suas categorias e conseqüentemente para a 
rentabilidade dos produtos finais. 
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Figura 1: Gestão Tradicional da Área de Compras da empresa 
 

A integração com a área técnica passa a ser indispensável para que o gerente de categoria de 
materiais tenha sucesso na conquista de seus objetivos, uma vez que o desenvolvimento de 
materiais e fornecedores alternativos, muitas vezes, aparece como o único caminho na busca 
de redução nos custos e conquista das metas. 

Estratégias com petitivas

Com pradores +  Área Técnica - 
Insum os L inha Láp is

Produção  L inha Lápis
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a

Produção Canetas

Com pradores +  Área Técnica - 
Insum os L inha Canetas

Figura 2: Modelo Proposto para Gestão Estratégica da Área de Compras 

A partir da literatura pôde-se perceber que com o objetivo principal de reduzir custos 
transacionais, aumentar o poder de barganha junto aos fornecedores e trazer benefícios 
sustentáveis, é preciso definir qual a melhor forma de comprar cada tipo de produto. Isto foi 
feito na empresa utilizando-se o modelo de gestão de compras por portfólio de materiais, visto 
anteriormente (KRALJIC, 1983; WEELE, 1994; HAMMER & CHAMPY,1993). Na empresa 
em estudo, este modelo foi adaptado, utilizando-se duas variáveis: i) complexidade de 
aquisição e ii) valor de compra. A figura 3 mostra a utilização do modelo de gestão de 
compras por portfólio na empresa.  
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Figura 3: Utilização do modelo de gestão de compras por portfólio na empresa estudada 

   

Na figura 3 vemos que os quatro grupos de itens que se formaram são: 

• Itens de baixo valor de compra e baixa complexidade de obtenção: para estes itens o 
objetivo principal é a redução do custo total de aquisição, a estratégia utilizada para se 
conseguir este objetivo é a racionalização dos custos, utilizando por exemplo compras por 
meio eletrônicos.   

V
al

or
 C

om
pr
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o

Complexidade: Dificuldade de Obtenção

Baixa Valor e Alta
Complexidade

••Objetivos PrincipaisObjetivos Principais: Minimizar
Risco Falta;

••EstratégiaEstratégia: Parcerias + Estoques +
Des. de Alternativas.;

•Exemplo de aplicação: Lotes de
Compra e Segurança Maiores e/ou
Reposição automática;

Baixo Valor e Baixa
Complexidade

••Objetivos PrincipaisObjetivos Principais: Reduzir
custo total processo aquisição

••EstratégiaEstratégia: Racionalização;

• Exemplo de Aplicação: 
Compras Eletrônicas

Alto Valor e Alta
Complexidade

••Objetivos PrincipaisObjetivos Principais: Minimizar
Risco Falta + Reduzir Custo Estoques;

••EstratégiaEstratégia: Colaboração + Contratos
Médio – Longo Prazo +
Desenvolvimento de Alternativas;

•Exemplo de aplicação: Programa de
Remessas Semanais + Consignação...

••Objetivos PrincipaisObjetivos Principais: PREÇO

••EstratégiaEstratégia: Aumentar base de
concorrência;

•Exemplo de aplicação: Leilão
Reverso, Cotações ......

Alto Valor e Baixa
Complexidade

• Itens de alto valor de compra e baixa complexidade de obtenção: para estes itens o objetivo 
principal é a obtenção de melhores preços de aquisição, a estratégia utilizada para se 
conseguir este objetivo é o aumento da base da concorrência, por meio por exemplo de 
leilões, cotações, dentre outros métodos.   

• Itens de baixo valor de compra e alta complexidade de obtenção: para estes itens o objetivo 
principal é a minimização do risco de falta, as estratégia utilizadas para se conseguir este 
objetivo são: estabelecimento de parcerias com os fornecedores, manutenção de estoques e 
desenvolvimento de alternativas. 

•  Itens de alto valor de compra e alta complexidade de obtenção: para estes itens os 
objetivos são dois: redução do risco de falta e a minimização dos custos de estoques (uma 
vez que está se trabalhando com itens de alto valor agregado). Para se conseguir isto  
procura-se estabelecer contratos de médio e longo prazo com os fornecedores, além de 
colaboração com os fornecedores (vendas em consignação por exemplo) e 
desenvolvimento de alternativas.   

4. Conclusões 
A evolução dos sistemas industriais na busca constante de vantagens competitivas 
sustentáveis tem levado as organizações a repensarem seus processos administrativos. Neste 
sentido, as grandes empresas estão buscando estruturar a área de gestão de suprimentos, 
integrando-as a outras áreas funcionais, de forma a ter alinhamento de suas estratégias de 
operações com a sua estratégia corporativa. 
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Este artigo objetivou esclarecer como uma grande empresa do segmento de material escolar 
reestruturou sua área de compras na busca de flexibilidade e alinhamento estratégico. O 
retorno desta alteração está diretamente relacionado aos resultados da organização, uma vez 
que aproximadamente 35% dos custos industriais da mesma estão focados na compra de 
insumos, como já colocado anteriormente. 

Quanto à força de trabalho, o artigo propõe que um novo perfil do profissional de compras 
seja criado. O caráter negociador ainda é importante, porém soma-se a ele a capacidade de 
utilizar todos os avanços de sistemas de informação e os benefícios do mundo globalizado em 
uma gestão consciente do negócio que leve a área de suprimentos a contribuir diretamente ao 
sucesso estratégico da organização. Profissionais não somente técnicos, mas também com 
capacidade gerencial e com visão globalizada passam a ser indispensáveis. Passando por uma 
redução de atividades operacionais, automatização de processos burocráticos e eliminação de 
etapas que não agreguem valor, o trabalho do comprador passa a ser uma atividade muito 
mais nobre se comparada ao modelo tradicional de compras. 

Este artigo não se preocupou em avaliar numericamente os benefícios conquistados por este 
modelo de gestão de compras (isto pode ser explorado por futuros trabalhos na área). Além 
disso, a aplicação de modelo semelhante em outras organizações do mesmo ou de outros 
segmentos pode, também, trazer contribuições significativas. 
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