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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar o processo de compras desenvolvido pela empresa X 
mediante o não atendimento das demandas sazonais que ocorrem nas nove lanchonetes e nos três 

restaurantes envolvidos. A empresa, constantemente, tem de recorrer às compras de caráter de 
urgência, principalmente nos períodos sazonais, submetendo-se ao preço varejista em 
supermercados locais, constituindo um déficit de planejamento e para a gestão financeira. O 
referencial teórico dividiu-se em dois tópicos: o primeiro refere-se a função compras e cadeia de 
suprimentos, de uma forma específica, visando conceitos e funções; e o segundo trata do processo 
de compra nas organizações. Quanto aos fins a pesquisa é descritiva e exploratória, uma vez que 
descreveu o processo de um setor de compras e proporcionou familiaridade com o problema. Quanto 
aos meios é um estudo de caso, que foi realizado no setor Compras da empresa X. Quanto à 
abordagem a pesquisa é qualitativa, sendo que o instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista e 
a observação sistematizada e para a análise e interpretação dos dados utilizou-se a análise de 
conteúdo. Foram entrevistados os três colaboradores do setor Compras, sendo um comprador e duas 
assistentes. Através das análises e interpretações dos dados concluiu-se que a empresa X deve 
operacionalizar um planejamento para a gestão de Compras, focado na demanda por consumo real, 
com o uso de um sistema informatizado para mensurar o consumo efetivo de cada unidade. Além de 
oferecer suporte gerencial e administrativo aos líderes para a elaboração eficiente das solicitações 
das mercadorias.  
 

Palavras-chave: Função compras. Cadeia de suprimento. Processo de Compras. Planejamento. 

ABSTRACT 
The objective of this work is to analyze the purchasing process developed by company X by means of 
not meeting the seasonal demands that occurs at nine snack bars and three restaurants. Constantly, 
the company has to do urgent purchases, mainly in the seasonal periods. Creating a deficit on 
planning and on financial management, caused by the retail price on local markets. The theoretical 
reference was divided into two topics: the first refers to the purchasing and supply chain, focusing at 
concepts and functions; And the second deals with the buying process in the organizations. The 
purpose of the research is descriptive and exploratory since it described the process of a purchasing 
sector and provided information of the problem. The means are a case study, which was developed at 
the Purchasing sector of company X. The approach of the research is qualitative, and it was built using 
interview and the systematized observation. For the analysis and interpretation of the data was used 
the content analysis. Three employees of the Purchasing sector were interviewed, including a buyer 
and two assistants. Through the analyzes and interpretations of the data it was concluded that 
company X should operationalize a planning for the management of Purchases, focused on the 
demand for real consumption, with the use of a computerized system to measure the effective 
consumption of each unit. Besides to provide managerial and administrative support to leaders, in 
order to efficiently elaborate the requests of goods. 
 
Keywords: Purchasing function. Supply chain. Shopping process. Planning. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma economia globalizada as organizações vivem em um mercado cada 

vez mais competitivo e dinâmico, fazendo com que as mesmas se adaptem às novas 

tendências mercadológicas, buscando cada vez mais a redução de custos e a 

melhoria da qualidade para melhor competirem no cenário nacional e internacional. 

Nesse sentido, Martins e Alt (2004) comentam que a função Compras deixou de ser 

uma atividade burocrática para se tornar uma atividade estratégica. As empresas 

adquirem grande variedade de produtos e serviços para atender aos solicitantes de 

diferentes setores no prazo, qualidade e quantidades solicitadas. Para Ballou (2006) 

a função Compras é definida como o setor que se envolve diretamente com a 

aquisição de matérias-primas, suprimentos e demais componentes da organização.  

Dentro de uma organização o setor Compras apresenta-se como suporte 

fundamental, adotando novas práticas de gerenciamento, participando de forma 

ativa na formulação estratégica da organização. Martins e Alt (2004, p. 64) 

complementam que “[...] a função compras hoje é vista como parte do processo de 

logística das empresas, ou seja, como parte integrante da cadeia de suprimentos 

(supply chain)”.  

Nessa perspectiva, a função Compras vem assumindo um novo papel no 

processo produtivo das empresas: considerada um dos elos nos processos de 

produção, desenvolvendo um papel estratégico que envolve custo, qualidade e 

capacidade de agregar mais valor e conhecimento à organização e seus produtos.  

A organização, objeto de estudo desta pesquisa, está situada na região 

metropolitana de Belo Horizonte e atua no ramo alimentício, na cidade de 

Brumadinho. É constituída por três restaurantes e nove lanchonetes, oferecendo aos 

clientes uma alimentação típica mineira, pratos internacionais e nacionais. Para fins 

desta pesquisa a empresa será identificada como empresa X, visto que restringiu a 

divulgação de informações que poderiam identificá-la. 

O setor Compras da empresa X ocupa uma posição importante, visto que 

adquire a maioria dos materiais utilizados na produção. Para tal, o setor é composto 

de um comprador e duas assistentes, que são cobrados em termos de prazo e 

qualidade dos produtos adquiridos.  

A definição do problema de pesquisa decorreu dos fatores observados na 

empresa X, que evidenciavam um déficit de estratégias para a efetivação das 

compras de urgência, se suprindo para o imediato em compras de valores maiores e 
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sem um planejamento do processo de compras antecipadamente. Esse déficit de 

estratégias sinalizava para a necessidade de analisar todo o processo de compras 

realizado na empresa X para identificar o que causava a falta constante de 

mercadorias para a entrega do produto final aos clientes, principalmente em 

períodos sazonais, levando-os a recorrerem a compras ao preço varejista em 

supermercados locais da cidade. Outro aspecto que também precisava ser analisado 

era a utilização do sistema de gestão de compras e a forma de treinamento 

oferecida aos responsáveis pelo levantamento de estoques para efetuarem a 

solicitação de compras ao departamento responsável, tendo-se uma forma de 

embasamento para os pedidos em demandas de visitantes. Assim, foi preciso 

averiguar a influência da sazonalidade no processo de planejamento de compras 

que ocorre entre o comprador e a requisição de compras solicitada pelos 

responsáveis de cada unidade.  

Partindo deste cenário do setor Compras da empresa X, a presente pesquisa 

buscou investigar a seguinte questão problema: “como explicar o gargalo, 

representado pelas demandas sazonais não atendidas nos três restaurantes e nas 

nove lanchonetes da organização, seria uma questão do gerenciamento de 

compras”? Para tal propósito o objetivo geral foi elencado como sendo analisar o 

processo de compras desenvolvido pelo setor Compras da empresa X, mediante o 

não atendimento das demandas sazonais, que ocorrem nos três restaurantes e nas 

nove lanchonetes da organização.  E os objetivos específicos elencados foram: 

compreender o planejamento e a gestão de compras como uma ferramenta para 

obter a eficácia e eficiência no desempenho do setor Compras; verificar como são 

desenvolvidas as atividades do setor Compras em sua atual estrutura 

organizacional; caracterizar o relacionamento entre o setor Compras e os setores 

solicitantes de compras da organização; identificar como é feita a distribuição das 

mercadorias aos três restaurantes e nove lanchonetes de atendimento ao cliente 

final; e investigar como estão estabelecidas as parcerias entre o setor Compras e os 

fornecedores e clientes internos e a satisfação do cliente externo. 

A metodologia de pesquisa utilizada quanto à abordagem do problema foi 

qualitativa, quanto aos fins foi descritiva, quanto aos meios foi uma pesquisa 

bibliográfica e um estudo de caso. O universo de pesquisa apresentou-se como 

sendo a empresa X, tendo como amostra o setor Compras da instituição, sendo que 

foram entrevistados os três colaboradores do setor: um comprador e duas 
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assistentes. O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista e a observação 

sistematizada e para a análise e interpretação dos dados foi a análise de conteúdo.  

O presente trabalho é importante para os diversos segmentos envolvidos na 

pesquisa. É relevante para a empresa em estudo, que obterá uma alternativa viável 

para a melhoria de sua estratégia e gestão no setor Compras. O que permitirá ter 

maior sucesso tanto no setor em estudo quanto na maior satisfação do cliente 

externo e na melhoria da gestão de compras, o que interfere diretamente no valor 

final do produto a ser ofertado para o cliente externo.  

Para o pesquisador abrange maior conhecimento da gestão de compras e 

fundamenta melhor os conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula.  

Para o conhecimento acadêmico, conta com um trabalho teórico e prático, 

que será disponibilizado para consultas dos acadêmicos, que poderão dar 

continuidade com futuros estudos e pesquisas nessa perspectiva. Este trabalho 

pode vir a fomentar novas pesquisas acerca do papel estratégico da função 

Compras no ambiente interno das organizações. 

A CADEIA DE SUPRIMENTOS E A FUNÇÃO COMPRAS  

Este tópico aborda de forma mais ampla sobre a cadeia de suprimentos e a 

função Compras em um primeiro momento e, depois, trata do processo de compras 

nas organizações, discutindo desde o recebimento da solicitação até o 

monitoramento final da entrega. 

A cadeia de suprimentos  

Para Baily et al. (2000, p. 32) “[...] a administração da cadeia de suprimentos 

diz respeito ao relacionamento imediato vendedor/comprador”. O foco da atenção 

gerencial não é apenas a empresa ou a organização individual, mas as interações 

entre as várias organizações que constituem a cadeia. A partir do que é possível 

constatar que a cadeia de suprimentos não começa apenas no fornecedor direto da 

organização, mas no fornecedor de seu fornecedor e somente finaliza a cadeia 

quando chega diretamente ao cliente final. Isso significa que não será o cliente de 

sua empresa o cliente final, mas o cliente da empresa que adquire seu produto ou 

serviço, finalizando diretamente com o pagamento do bem ou serviço possuído. 

Para Baily et al. (2000) a cadeia de suprimentos responde à demanda do 

cliente ao fornecer bens e serviços apropriados nas quantidades e no tempo exigido. 

Chopra e Meindl (2003) acrescentam que uma cadeia de suprimentos engloba todos 
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os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um 

cliente. Essa cadeia inclui além de fabricantes e fornecedores, os transportadores, 

os depósitos, os varejistas e os clientes. 

A função Compras  

Para Ballou (2006) as compras envolvem a aquisição de matérias-primas, 

suprimentos e componentes para o conjunto da organização, sendo que entre as 

atividades associadas incluem-se: selecionar e qualificar fornecedores; avaliar 

desempenho de fornecedores; negociar contratos; comparar preço, qualidade e 

serviço; pesquisar bens e serviços; programar compras; estabelecer os termos de 

vendas; avaliar o valor recebido; prever mudanças de preços, serviços e, às vezes, 

da demanda. 

Segundo Almeida (2000) a função Compras está tipicamente envolvida na 

negociação e em assegurar disponibilidade de materiais no momento certo, na 

quantidade e qualidade certa e ao preço certo. A função Compras interliga todos os 

setores da empresa a uma necessidade em conjunto da mesma, visando tanto a 

atividade fim quanto a atividade-meio, e sendo principalmente uma forma estratégica 

de uma boa negociação.  

Assim, a função Compras assume o papel de uma negociação visando o 

melhor produto, com a excelência na qualidade, pagando-se o preço mais justo, com 

um melhor prazo de entrega para atender de uma melhor forma tanto a empresa 

envolvida na solicitação da compra quanto a expectativa do cliente final. Tornando-

se uma forma de obter mais lucro e tendo um gerenciamento da função Compras 

mais delineado dentro da organização. Conforme Gurgel (2008, p. 93) “[...] a função 

Compras nas empresas tem sido desenvolvida dentro de um novo estado de 

maturidade e com técnicas cada vez mais sofisticadas”. 

[...] a função Compras é vista como parte do processo de logística das 
empresas, ou seja, como parte integrante da cadeia de suprimentos. Por 
isso, muitas empresas passaram a usar a denominação gerenciamento da 
cadeia de suprimentos ou simplesmente gerenciamento de suprimentos, um 
conceito voltado para o processo, em vez do tradicional Compras, voltado 
para as transações em si, e não para o todo (MARTINS; ALT, 2004, p. 64).  

Slack, Chambers e Johnston (2000) afirmam que a função Compras 

estabelece contratos com fornecedores para adquirir materiais e serviços. E para 

serem eficazes precisam compreender tanto as necessidades de todos os processos 

da empresa, como as capacitações dos fornecedores que podem fornecer produtos 

e serviços para a organização.  
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Os profissionais da área de compras devem ter um entendimento global de 
negócios e tecnologia. O comprador, hoje, em função da tecnologia, é muito 
mais um analista de suprimentos e um negociador do que propriamente um 
operador de transações que fazem pedidos e monitora-os (BERTAGLIA, 
2003, p. 27). 

Conforme Martins e Alt (2004, p. 67) “[...] os objetivos de compras devem 

estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o 

melhor atendimento ao cliente interno e externo”. Para Baily et al. (2000) os objetivos 

de compras são: suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços 

para atender as suas demandas; criar e manter relacionamentos que assegurem as 

demandas planejadas e urgentes; realizar uma compra eficiente garantindo 

qualidade e custo; administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível 

aos usuários e ao menor custo; desenvolver pessoas, políticas, procedimentos e 

organização para assegurar o alcance dos objetivos previstos. Para atender aos 

objetivos previstos o setor Compras necessita interagir com todos os departamentos 

da organização de modo a receber informações precisas para a tomada de decisão.  

Toda empresa na consecução de seus objetivos necessita de grande 
interação entre todos os seus departamentos ou processos, no caso de 
assim estar organizada. Essa interação deve dar-se da forma mais eficiente 
possível, a fim de que tais esforços se somem. A área de compras interage 
intensamente com todas as outras, recebendo e processando informações 
úteis à sua tomada de decisão (MARTINS; ALT, 2004, p. 68). 

As organizações adotam os processos de compras centralizadas e/ou 

descentralizadas para obter benefício em seu desempenho, sendo que é a atividade 

fim das organizações que define a necessidade de centralizar ou não (GURGEL, 

2008).  

Para Bertaglia (2003) as compras centralizadas têm como característica 

principal a aquisição de um grande volume de produtos/serviços criando um 

relacionamento com os fornecedores, sendo que o valor do frete pode ser reduzido 

em função do volume. Segundo Gurgel (2008) as vantagens de centralizar as 

compras são: maior poder de negociação junto aos fornecedores; melhor avaliação 

de mercado; melhor controle financeiro associado aos compromissos assumidos e a 

gestão de estoque; a geração de economia devido a aquisição de materiais a custos 

mais baixos. 

As compras descentralizadas, segundo Bertaglia (2003), têm como 

característica principal a velocidade de atendimento visto que a aquisição é 

realizada localmente, podendo ainda ser influenciada pelo custo do transporte. 

Segundo Gurgel (2008) as vantagens de descentralizar as compras são: a redução 
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do estoque e maior variedade; adequação da compra em relação as necessidades e 

conhecimentos específicos; flexibilidade em relação ao tempo provocando menores 

faltas.  

Algumas organizações optam por utilizar os dois conceitos, comprando itens 
mais estratégicos e de maior volume de forma centralizada, enquanto 
compram os de menor quantidade localmente. Estudos de viabilidade 
econômica devem ser conduzidos levando-se em conta variáveis como 
preços, disponibilidade de local e global, disponibilidade e modo de 
transporte, volume e frequência de compras e lote econômico (BERTAGLIA, 
2003, p. 27).  

Além disso, a classificação por tipo de compra é feita com base na 

necessidade e frequência de compras que cada empresa apresenta. Para Gurgel 

(2008) são as seguintes modalidades de compras: a) Compras constantes e 

habituais: trata-se das compras rotineiras; b) Compras programadas: refere-se às 

compras em que existe uma programação para efetuar, pode-se programar uma 

data mais propícia, ou um determinado mês que seja maior a demanda para a 

empresa, uma estação do ano; c) Compras de investimento: são as compras para 

melhoria da empresa, seja no processo produtivo, administrativo ou outros, ligadas a 

inovação, maior praticidade ou benefício lucrativo para a organização; d) Compras 

de emergência: realizadas de última hora, sem uma programação ou gestão de 

compras e, geralmente, para atender uma demanda inesperada; e) Compras 

sofisticadas: caracteriza-se pela compra de produtos determinados a uma classe já 

específica, geralmente possui demanda menor e são mais específicos para um 

público mais definido. 

O PROCESSO DE COMPRAS NAS ORGANIZAÇÕES 

Segundo Bertaglia (2003) o processo de suprimentos exerce uma importante 

função nas organizações. A aquisição de materiais tem um papel estratégico a curto 

e longo prazo, sendo importante manter relacionamentos duradouros com 

fornecedores para obtenção de vantagem competitiva no processo e, 

consequentemente, no mercado. 

O ciclo de compras se inicia quando ocorre uma solicitação proveniente de 
alguma área interna da organização requerendo matérias-primas, produtos, 
equipamentos, peças de reposição, materiais, acessórios e outros. Esse 
ciclo se encerra quando a área responsável pela aquisição recebe a 
notificação de que o item comprado foi entregue dentro das especificações 
estabelecidas e que o pagamento já pode ser efetuado (BERTAGLIA, 2003, 
p. 159). 

Etapas do processo de compras nas organizações  
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Recebimento das solicitações de compras  

Segundo Almeida (2000) a solicitação de compras é gerada a partir da 

demanda do solicitante. Ou seja, para que se efetue uma compra deve existir antes 

uma demanda interna de necessidade, seja ela para as atividades diretas da 

empresa ou para as necessidades indiretas.   

As circunstâncias internas da organização demandam diferentes tipos de 
compras e podem estar orientadas para a fabricação de algum produto final 
ou de materiais e equipamentos que são adquiridos para suportar uma 
necessidade indireta (BERTAGLIA, 2003, p. 160). 

Almeida (2000) afirma que o setor Compras recebe requisições com 

características distintas, tais como: pode-se receber solicitação de equipamentos 

que seja para melhoria no processo da organização ou para troca do equipamento 

com tempo de uso esgotado; acessórios na organização tanto de forma direta 

quanto indireta; serviços que podem ser algum tipo de atividade a ser terceirizada; 

matéria-prima para a atividade fim e produtos que compõem o processo direto ou 

indireto da empresa. 

Para Almeida (2000) as demandas do usuário precisam ser definidas e 

avaliadas para que o comprador possa definir exatamente o que será necessário; 

avaliar se a demanda é coerente ao pedido que foi realizado e só depois encaminhar 

aos fornecedores para cotação.  

Almeida (2000) explica que alguns passos devem ser adotados pelo 

comprador neste processo relacionados com os critérios quanto à urgência, as 

especificações, forma de entrega e a qualidade dos parâmetros da mercadoria ou do 

serviço, sendo: a) A urgência que determinará a real necessidade do produto/serviço 

e o comprador deverá avaliar com seu fornecedor a melhor forma de entrega; b) A 

especificação refere-se ao conhecimento do produto para esclarecer e compreender 

o que está sendo comprado/vendido, inclui a ficha técnica, sendo necessário 

esclarecer o que há de mais importante no produto já que pode ser quesito 

diferencial ao vendê-lo; c) A forma de entrega se caracteriza na necessidade real de 

atender a expectativa de entregar o bem/serviço tanto para a empresa que compra 

quanto para o cliente final; d) Qualidade dos parâmetros da mercadoria ou do 

serviço, pois qualidade sempre é diferencial em qualquer circunstância; verificar as 

embalagens se correspondem adequadamente ao produto e se o material é 

perigoso e precisa de embalagens mais seguras para o transporte e 

armazenamento. 
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Pode-se entender que ao receber a solicitação de compras deve-se assegurar 

que seja uma necessidade genuína, para isso muitas empresas adotam o uso de 

documentações internas para melhor detalharem a solicitação, sendo que está deve 

incluir: “[...] descrição e quantidade do item ou material desejado, especificação de 

qualidade e características, data de entrega e nome do requisitante” (BERTAGLIA, 

2003, p. 160). 

Para Gurgel (2008) as requisições devem ser avaliadas e autorizadas antes 

de serem repassadas ao setor Compras para evitar trabalhos desnecessários e 

desgaste da empresa na relação com seus fornecedores. Complementa Bertaglia 

(2003) que quanto mais detalhada seja a requisição de compras maior a chance de 

satisfação das necessidades desejadas.  

Seleção de fornecedores  

Baily et al. (2000) observa que uma percepção simples da atividade de 

compras consiste em encontrar um fornecedor que esteja disposto a trocar bens ou 

serviços por determinada soma de dinheiro, sendo está uma visão transacional, que 

caracteriza o ato de comprar como simples troca entre comprador e vendedor. 

No entanto, Martins e Laugeni (2005) ressaltam que nos dias atuais a relação 

entre comprador e vendedor vai além, criando confiança mútua, que foi denominada 

de parceria.  Entende-se que a relação entre comprador e vendedor é fundamental, 

pois se existe um vínculo gratificante entre ambos, a probabilidade de fidelizarem e 

se dedicarem um ao outro é maior, pois haverá confiança e cooperação de ambas 

as partes. 

De acordo com Bertaglia (2003, p. 109) “[...] embora o cliente tenha o direito 

de exigir desempenho do seu fornecedor, este por sua vez deve exigir 

reconhecimento pelo serviço realizado”. O termo colaboração no que se refere ao 

conceito ganha-ganha aparece como elemento de valor agregado para as 

organizações. Neste caso, pode-se entender que o ganha-ganha refere-se ao termo 

de reconhecimento, pois tanto o cliente exige quanto ele também reconhece o que 

foi ofertado. O cliente exige desempenho de seu fornecedor e o fornecedor também 

deve exigir o reconhecimento pelo serviço prestado, ou seja, a empresa oferece o 

melhor para seu cliente e o mesmo reconhece a qualidade que foi realizada. Sendo 

assim, o nível de confiabilidade e parceria entre fornecedor/cliente atinge um 

elevado grau de evolução, sendo valor agregado para ambos. 



10 

 

Quando essa “[...] relação de parceria atinge um elevado grau de evolução, 

traduzida em confiança mútua, participação, fornecimento com qualidade 

assegurada dá-se a ela o nome de comarkership”, conforme Martins e Laugeni 

(2005, p. 292). Esse tipo de relacionamento requer certo tempo de amadurecimento, 

de conhecimento prévio da capacidade do fornecedor e confiabilidade do cliente e 

alguns aspectos do relacionamento mútuo, que são valores reciprocamente 

oferecidos entre comprador e vendedor. 

Apesar das grandes evoluções que têm acontecido nos processos 

empresariais, afetando diretamente a forma de se realizar compras, muitas vezes 

sem a necessidade de uma relação muito próxima ou pessoal entre os compradores 

e fornecedores, existe uma rede sistêmica que pode fazer essa ligação entre eles, o 

relacionamento ainda se mantém como um item de importância e diferencial 

competitivo. 

A evolução dos processos empresariais tem afetado a forma de realizar 
compras nos dias atuais. Ainda que comprar serviços ou materiais pelo 
menor preço seja uma preocupação constante, a busca de um 
balanceamento entre preço, qualidade, serviço, relacionamento e 
capacidade de entrega tem sido uma discussão importante (BERTAGLIA, 
2003, p.109). 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2000, p. 420) “[...] uma das decisões 

do setor de compras é se abastecer cada produto ou serviço individual por meio de 

um único fornecedor (single-sourcing) ou de mais de um deles (multi-sourcing)”.  

Quadro 1 -  Vantagens e desvantagens do single-sourcing e do multi-sourcing 

Single-sourcing 

Vantagens Desvantagens 

 Qualidade potencialmente melhor devido a 
maiores possibilidades de sistemas de garantia de 
qualidade; 

 Relações mais fortes e mais duráveis; 
 Maior dependência leva a maior 

comprometimento; 
 Melhor comunicação; Maior confidencialidade. 
 Cooperação mais fácil no desenvolvimento de 

novos produtos e serviços; Mais economias de 
escala; 

 Maior vulnerabilidade a problemas caso ocorram 
falhas no fornecimento; 

 Fornecedor individual mais afetado por flutuações 
no volume de demanda; 

 Fornecedor pode forçar preços para cima caso 
não haja alternativas de fornecimento. 

 

Multi-sourcing 

Vantagens Desvantagens 

 Comprador pode forçar preço baixo mediante 
concorrência dos fornecedores; 

 Possibilidade de mudar de fornecedor caso 
ocorram falhas no fornecimento; 

 Várias fontes de conhecimento e especialização 
disponíveis. 

 Dificuldade de obter o comprometimento; 
 Maior dificuldade de desenvolver sistemas de 

garantia da qualidade eficazes; 
 Maior esforço requerido para comunicação; 
 Fornecedores investem menos em novos 

processos; 
 Maior dificuldade de obter economias de escala. 

Fonte: SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2000, p. 421.  

A seleção do número de fornecedores, conforme Gurgel (2008), deve levar 
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em consideração as características do material e o mercado fornecedor. 

Com os conceitos de relacionamento colaborativo por intermédio da cadeia 
de abastecimento e demanda, os clientes reduziram drasticamente a base 
de fornecedores, aproximando-se cada vez mais daqueles que possuem 
nível de serviço e capacidades superiores (BERTAGLIA, 2003, p. 111). 

O Quadro 2 apresenta algumas qualificações pelas quais fornecedores de 

bens ou serviços são medidos pelos clientes, conforme Bertaglia (2003). 

Quadro 2 - Principais qualificações de fornecedores exigidas pelos clientes 

Qualificação de fornecedores 

Capacidade de atender às expectativas Preço Histórico 

Disponibilidade de serviços e produtos Qualidade Garantias 

Disponibilidade para trocar informações Saúde financeira Falta de produtos 

Investimentos em preparação de pessoas Velocidade Reputação 

Competências para transportar Localização Relações trabalhistas 

Investimento em tecnologia Desempenho na entrega Tempo de ciclo 

Número de reclamações Produtos danificados Pedidos perfeitos 

Fonte: BERTAGLIA, 2003, p. 111. 

Analisando o Quadro 2 pode-se entender que os clientes possuem um 

parâmetro próprio, pelo qual qualificam e selecionam seus fornecedores, de acordo 

com as características e cultura da empresa, podendo levar a uma fidelização entre 

a empresa e o seu fornecedor. Além disso, contribuem para a seleção do fornecedor 

potencial da empresa, atendendo as expectativas da organização e melhorando 

mais ainda o relacionamento das partes, agregando-lhe maior valor. Estas 

qualificações de fornecedores podem ser ponto positivo para a certificação de ISO’s 

nas empresas, pois se possui fornecedores de qualidade, existe grande 

possibilidade de oferecer bens/serviços de qualidade e de acordo com as 

padronizações. 

Análise das cotações 

Para Gurgel (2008) as cotações são realizadas junto aos fornecedores, tendo 

de ser registradas por escrito e anexadas à requisição de compras. Ou seja, toda 

cotação é realizada diretamente com os fornecedores, sendo registradas, 

documentadas e anexadas a solicitação de requisição da compra para garantir os 

valores fechados para efetivação da compra. 

Bertaglia (2003, p. 109) explica que existem duas maneiras de realizar 

cotações: cotação rápida por telefone e cotação formal via e-mail: “apesar de não 

aparentar, existe uma grande diferença entre a consulta rápida e a consulta formal. 
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A consulta formal possibilita à empresa muito mais garantias de cumprimento das 

condições oferecidas”. Almeida (2000) ressalta que existem fatores que devem ser 

observados na avaliação das cotações, tais como: a) confiança e relacionamento 

consistente com o fornecedor; b) certificar a comparação entre os produtos/serviços 

com qualidade; c) analisar garantias e instrução técnica atentando para as 

normatizações da garantia oferecidas e os serviços técnicos e de apoio tanto 

presencial, físico, ou virtual para maior segurança caso necessite destes serviços; d) 

avaliar detalhadamente a condição de venda, principalmente a forma de pagamento, 

pois pode ocorrer prejuízo caso exista juros inclusos em pagamento parcelado ou 

pouco desconto em pagamento à vista.  

De acordo com Gurgel (2008, p. 119) “após o recebimento das cotações é 

necessário analisar minuciosamente para adquirir produtos e serviços que melhor 

atendam ao solicitante”. Além disso, “de posse de todos os ‘boletos’, o comprador 

faz o julgamento, esclarece as dúvidas eventuais, pode ainda pressionar e negociar 

melhores condições com o fornecedor que apresentou proposta mais razoável”.  

Para Martins e Alt (2004) a negociação com fornecedores determinará o 

preço final dos produtos e, consequentemente, a competitividade da organização. 

Apesar do processo de negociação parecer cansativo e muito desgastante, é um 

momento primordial para as empresas, pois boas negociações tendem a aumentar 

os lucros para ambas às empresas. Por isso boas negociações implicam em bons 

resultados finais, atingindo diretamente a empresa compradora, a fornecedora e o 

cliente final, que usufruirá o bem ou serviço a ser oferecido. 

Pedido de compras 

Conforme Gurgel (2008) pedido de compras é um documento importante que 

permite uma ligação geral dos vários setores da organização. Nesse processo são 

emitidas 5 vias, sendo elas: a via designada ao fornecedor; a via de 

responsabilidade do setor de compras, que fará um arquivamento da mesma; uma 

via destinada ao setor de almoxarifado, que irá receber os fornecimentos; uma 

quarta via para o setor financeiro, que fará a previsão de recursos financeiros e a 

prestação de contas e, por fim, uma via destinada ao controle de qualidade, que irá 

sempre medir a qualidade do serviço de acordo com o processo realizado e os 

padrões de procedimentos adotados, para obter um resultado final de melhor 

qualidade. 
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Monitoramento dos pedidos de compras  

Conforme Bertaglia (2003, p. 163) “monitorar os pedidos é uma forma de 

antecipar possíveis atrasos na entrega”. Pode-se perceber que o monitoramento 

adequado e antecipado dos pedidos realizados pode evitar possíveis atrasos e 

desvios na entrega final. O não acompanhamento adequado do pedido pode 

ocasionar graves consequências no processo produtivo e na gestão de compras da 

empresa. É necessário o acompanhamento por parte do comprador até que a 

mercadoria seja entregue nos prazos e qualidade estabelecidos. 

O comprador precisa ser responsável pelo fluxo de entrada de pedidos, 
embora atividades de entrada, incluindo discussões e planejamento dos 
recebimentos, fiquem cada vez mais sob responsabilidade do gerente de 
logística. Os monitores de desempenho precisam estar de acordo e serem 
constituídos (ALMEIDA, 2000, p. 51). 

De acordo com Gurgel (2008, p. 115) “procura-se organizar um serviço de 

follow-up para acompanhar o andamento dos fornecimentos e aumentar a pressão 

com muita antecipação”. O serviço de follow-up é realizado principalmente pelas 

áreas comerciais, sendo um acompanhamento feito após a execução de uma etapa 

inicial (compra). Este serviço pode contribuir antecipadamente com a previsão de 

possíveis atrasos de produto, e com isso o comprador poderá se resguardar ou criar 

alguma estratégia para solucionar ou evitar possíveis transtornos para a empresa 

com este atraso ou desvio. 

Para Gurgel (2008) este serviço contribuirá para a não desorganização de 

uma possível linha de produção ou até mesmo sua paralisação devido à falta de 

alguma matéria-prima ou produto necessário para sua continuidade. Tal serviço lhe 

permite prever antecipadamente o que contribuirá para o gerenciamento rápido de 

uma solução emergencial, evitando assim prejuízos maiores. Além do que, o 

comprador deverá estar preparado para criar rapidamente soluções emergenciais 

nos casos de fornecimentos atrasados. 

Uma vez que o serviço tenha sido desempenhado ou o produto entregue 
aos solicitantes, o desempenho precisa ser avaliado para determinar se 
realmente satisfaz as necessidades dos usuários. Caso contrário, as causas 
precisam ser investigadas e a ação corretiva deve ser executada. Isso 
precisa ser definido com o fornecedor sem atraso (ALMEIDA, 2000, p. 51). 

Enfim, percebe-se que um bom gerenciamento na gestão de compras e em 

todo o seu processo garante a empresa um resultado final de sucesso: minimizando 

prejuízos, maximizando lucros e atendendo da melhor forma seu cliente final. O 

setor Compras é um elo de grande responsabilidade, pois através de seu eficiente 
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gerenciamento contribui para a eficácia e eficiência de uma organização desde sua 

atividade direta até as atividades indiretas.   

UM ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE COMPRAS DA EMPRESA X 

A Metodologia de pesquisa  

O objetivo do presente estudo é analisar o processo de compras desenvolvido 

pela empresa X, mediante o não atendimento das demandas sazonais, que ocorrem 

nos três restaurantes e nas nove lanchonetes da organização. 

Quanto à abordagem do problema trata-se de uma pesquisa qualitativa. Para 

Collis e Hussey (2005) o método qualitativo é não numérico, em que são utilizadas 

variáveis qualitativas como: gênero, classe social, dentre outras. Já quanto aos fins a 

pesquisa é exploratória e descritiva, uma vez que descreve o processo de um setor 

de compras identificando seu funcionamento, problemas e gargalos. Para Gil (2010) 

a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema e pode 

assumir a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

Quanto às pesquisas descritivas, Gil (2010) afirma que este tipo de estudo 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Para 

Lakatos e Marconi (2002), a pesquisa descritiva tem a função de delinear o que é a 

organização, descrevendo sua realidade e seu funcionamento no presente.  

Quanto aos meios é uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. A 

pesquisa bibliográfica, de acordo com Cervo e Bervian (1996), busca explicar um 

problema com base em referências teóricas. Gil (2010) observa que este tipo de 

pesquisa é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. 

Conforme Gil (2010, p. 58) o estudo de caso “[...] é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que se permita o seu 

amplo e detalhado conhecimento”. Para Lakatos (1991, p.188) “[...] são estudos 

exploratórios que têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, 

como, por exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises 

empíricas e teóricas”.  O estudo de caso foi realizado em uma organização do ramo 

alimentício, exatamente no setor Compras.  

O universo de pesquisa identifica-se nos colaboradores da empresa em 

estudo, que corresponde aos 180 colaboradores da empresa. Sendo que para a 
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entrevista foi selecionada uma amostra de três colaboradores, que são os 

responsáveis pelo setor Compras, sendo que responderam a entrevista para a coleta 

dos dados. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a técnica da entrevista e a observação 

sistemática. Para Cervo e Bervian (1996), uma entrevista não é simplesmente uma 

conversa informal, é uma conversa orientada e programada para um objetivo: 

recolher através do diálogo dados e informações para pesquisa. Conforme Lakatos e 

Marconi (2002, p. 92), “[...] a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de 

que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante 

uma conversação de natureza profissional”.  

A partir do problema de pesquisa o roteiro para a entrevista foi elaborado 

visando recolher informações de como ocorre o processo de compras, desde a 

realização de seu pedido até o momento em que sai do estoque para a distribuição 

nos pontos de venda, enfocando como os responsáveis estabelecem as quantidades 

de compra dos produtos visando também os períodos de sazonalidade. 

As entrevistas foram realizadas com os três colaboradores do setor Compras, 

os quais detêm as informações do processo. O roteiro da entrevista foi enviado com 

antecedência para a empresa, para que tivessem oportunidade de aprová-lo antes 

da entrevista, a qual foi realizada em data previamente agendada. A entrevista foi 

estruturada em tópicos, com o objetivo de colher informações para identificar, 

analisar e compreender o processo de compras realizado. Para que assim seja 

possível responder à questão problema proposta nesta pesquisa e os objetivos a 

serem alcançados, e possibilitando identificar os principais gargalos, ou seja, os 

principais pontos de estrangulamento no processo de compras tanto nos períodos 

normais quanto nas épocas de sazonalidades da atividade da organização objeto de 

estudo.  

Segundo Gil (2010)  a observação “constitui elemento fundamental para a 

pesquisa”, pois é a partir dela que é possivel delinear as etapas de um estudo: 

formular o problema, constituir a hipótese, definir variáveis, coletar dados, entre 

outros. A observação foi realizada no decorrer das visitas à empresa, de uma forma 

bem discreta para perceber como as coisas aconteciam na prática do dia a dia, 

sendo que à medida do possível apresentava-se alguns questionamentos sobre o 

processo que estava sendo realizado. 

Para a interpretação dos dados e o alcance do objetivo esperado foi utilizada 
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a técnica de análise de conteúdo, que é muito utilizada em estudos qualitativos. De 

acordo com Bardin (2007) a análise de conteúdo se constitui de várias técnicas onde 

se busca descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por 

meio de falas ou de textos.  

Caracterização da empresa pesquisada  

A empresa X está situada na cidade de Brumadinho, constituída por três 

restaurantes e nove lanchonetes, possuindo fins lucrativos. Faz parte de um grupo 

de Centro de Artes, oferecendo aos clientes alimentação típica mineira, pratos 

internacionais e nacionais. A empresa X foi oficialmente criada em 2006, quatro anos 

depois da idealização do Centro de Artes, com a finalidade de oferecer aos clientes 

internos e externos diversas opções no ramo alimentício. É uma empresa de médio 

porte com 180 funcionários distribuídos em seus 12 pontos alimentícios. É uma 

empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado, possui autonomia 

administrativa e financeira.  

Em relação aos três restaurantes cabe destacar que um deles é destinado 

exclusivamente ao público interno e dois ao público externo. Os restaurantes se 

localizam mais ao meio do Centro de Artes, sendo um restaurante destinado mais a 

gastronomia internacional e o segundo com as comidas mais típicas da localidade. 

Ambos estão estrategicamente localizados na parte central para destacar seu design 

e sofisticação, atraindo ainda mais a atenção dos visitantes. O terceiro restaurante é 

dedicado mais aos colaboradores da empresa, raramente atende a clientes 

externos. Apenas em caso de excursões escolares e algum tipo de projeto que 

envolve o parque, pois este se localiza mais na entrada do mesmo. 

  As lanchonetes estão distribuídas em nove pontos do Centro de Artes, 

sendo a maioria em pontos mais distantes dos restaurantes para atender os 

visitantes que estão nos pontos mais altos. As lanchonetes oferecem diversificada 

opção de lanches: tem lanchonetes com salgados e petiscos com valores mais 

acessíveis para atender a qualquer público e lanchonetes de lanches específicos, 

tais como: uma lanchonete pizzaria, uma mini burgueria e uma especializada em 

cachorro quente.  

Em permanente expansão, a empresa está sempre capacitando seus 

colaboradores para melhor atender aos seus clientes, incentivando sempre a 

inovação na culinária para oferecer uma alta qualidade e uma maior diversificação 
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de alimentos internacionais e nacionais para que assim seja possível atender todos 

os gostos e culturas gastronômicas. 

Apresentação e análise dos dados da pesquisa de campo 

Esta seção apresenta a análise dos dados das entrevistas realizadas para dar 

resposta ao objetivo geral da pesquisa, a saber: analisar o processo de compras 

desenvolvido pelo setor Compras da empresa X, mediante o não atendimento das 

demandas sazonais, que ocorrem nos três restaurantes e nas nove lanchonetes da 

organização.  

As três entrevistas foram realizadas no dia 22 de novembro de 2016. O roteiro 

de entrevista consta de dezessete tópicos abordados com os entrevistados. Foram 

realizadas três entrevistas com os colaboradores do setor Compras, sendo eles: o 

comprador, que já exerce essa função a mais ou menos dez anos; as assistentes, 

que exercem essa função em torno de dois anos e meio, ambas tiveram a 

oportunidade na área da empresa. Vale destacar que os entrevistados fizeram 

questão de responder por escrito ao roteiro por considerarem mais produtivo e não 

perderem o foco durante a entrevista propriamente dita. E assim contribuíram ainda 

mais de forma positiva para alcançar possíveis melhorias ao setor em estudo. 

O primeiro aspecto abordado com os entrevistados foi sobre a organização do 

setor Compras na empresa. Os entrevistados explicaram que o setor é composto por 

um comprador e duas assistentes e está localizado no prédio administrativo da 

empresa. O comprador é o responsável pelas negociações com os fornecedores e 

as assistentes controlam os pedidos, fazem as conferências das notas e dão suporte 

as demais demandas burocráticas do setor. 

No aspecto referente à periodicidade da realização das compras, os 

entrevistados responderam que ocorrem semanalmente, principalmente dos 

alimentos perecíveis. As compras são realizadas nas quartas-feiras e os solicitantes 

devem entregar o pedido todas às segundas-feiras para que as compras sejam 

efetuadas. 

O terceiro aspecto abordado refere-se à realização dos pedidos pelos 

diversos setores da empresa, os três responderam que todos os pedidos são 

realizados pelos líderes de cada setor. Cada um fica responsável pela contagem da 

mercadoria e determina a quantidade necessária a ser comprada de acordo com a 

estimativa de visitante passada pela administração. Feita a solicitação dessa forma é 
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encaminhada para o setor Compras, que irá averiguar se possui a mercadoria 

solicitada no Centro de Distribuição da empresa. Caso não tenha os insumos 

solicitados, os mesmos são acrescentados na planilha de cotação.  

Sobre os responsáveis por realizarem a solicitação de compras, os 

entrevistados responderam que são os chefes de cozinhas, os subchefes, 

nutricionista, maitre (responsável pela área de atendimento ao público do 

restaurante) e a líder de lanchonete. 

No aspecto da entrega dos pedidos de compras pelos diversos setores para o 

setor Compras, os entrevistados responderam que os pedidos são entregues através 

de planilhas que podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues impressas no 

setor. 

No aspecto que enfoca a quantidade a ser adquirida em cada pedido por cada 

solicitante, ambos responderam que a quantidade é determinada pelos líderes de 

setores. Estes utilizam a estimativa dada pela administração do parque, que se 

refere à previsão de quantos visitantes se espera no período baseada nas 

informações dos anos anteriores. Assim, cada setor solicitante estima com base 

nessa quantidade de visitantes o que irá necessitar aproximadamente em consumo 

para vendas.  

Observa-se nesta estimativa um possível equívoco ao relacionar a quantidade 

de visitantes do ano anterior como parâmetro para definir a quantidade de insumos a 

ser solicitada no ano atual. Isto porque um determinado número x de visitantes do 

ano anterior dentro do parque não indica as quantidades que serão consumidas por 

esses mesmos visitantes no contexto atual. São diversos fatores que interferem na 

decisão dos visitantes de consumir ou não e, principalmente, de definir em qual local 

esse consumo ocorrerá. Será que a mesma quantidade de visitantes do ano anterior 

teria a mesma condição de consumo diante do cenário econômico atual? E onde 

consumiriam: nos restaurantes? Nas lanchonetes? Qual deles? 

Ao serem abordados sobre o aspecto da distribuição dos pedidos adquiridos 

aos setores solicitantes, todos os entrevistados afirmaram que em geral as 

mercadorias são entregues primeiramente no Centro de Distribuição da empresa, 

sendo que a mercadoria é conferida de acordo com a nota fiscal. Em seguida, os 

auxiliares de almoxarife separam as mercadorias de acordo com os pedidos de cada 

solicitante para serem enviadas para os respectivos restaurantes e lanchonetes. 

No que diz respeito ao aspecto das solicitações de compras nos períodos 
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sazonais e se ocorre alguma diferenciação nos pedidos em função da variação da 

demanda, os entrevistados responderam que as solicitações são realizadas 

conforme o processo rotineiro já existente na organização. A diferenciação que 

ocorre nos pedidos de compras nas sazonalidades é o aumento de mercadorias 

devido à variação de demanda existente, mas continua estando baseada na 

estimativa passada pela administração do parque.  

No aspecto das compras realizadas no período sazonal sempre atendem à 

demanda esperada, todos responderam que isso não acontece, explicando que 

sempre se faz necessário realizar uma compra de urgência para todos os setores da 

organização. Os entrevistados ressaltam que quando os lideres percebem a falta 

das mercadorias e que a quantidade solicitada será insuficiente, eles recorrem aos 

pedidos de urgência para suprirem aquela necessidade. Eles explicam que as 

demandas sazonais não são atendidas em muitos momentos devido ao fato da 

estimativa da quantidade de compras elaborada pelos solicitantes, não apresentar 

um aumento significativo se comparado aos dias de movimentos normais.  

Assim, quanto à responsabilidade atribuída a esses líderes pode-se 

questionar se os mesmos possuem tempo hábil e qualificação para esta tarefa? Por 

se tratar de um processo diferente da rotina de suas funções, será que possuem 

habilidades e conhecimentos necessários para realizar de forma eficiente os pedidos 

de compras? Quanto aos treinamentos, pode-se indagar se foram preparados para 

exercer essa atividade com qualidade e segurança? 

No que se refere ao aspecto da determinação do ponto de pedido dos 

materiais nos períodos sazonais, os entrevistados responderam que não há um 

método específico. Segundo a explicação dos entrevistados tudo acontece quando 

surge a urgente necessidade, que leva a realização de uma requisição e, 

consequentemente, recorre-se aos fornecedores mais próximos e até mesmo aos 

supermercados da cidade. 

No aspecto da realização das compras de caráter de urgência (compras 

emergenciais), ambos responderam que são efetuadas sem nenhum tipo de 

cotação, que ao receberem os pedidos das compras emergenciais, que são os 

produtos que já estão faltando ou ficarão em falta, recorrem aos fornecedores mais 

próximos e da própria cidade. Explicaram que recorrem ao supermercado da 

localidade, hortifrúti e distribuidoras da cidade, pois conseguem as mercadorias em 

curto prazo para a entrega na empresa. 
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No aspecto das mercadorias mais solicitadas para as compras emergenciais, 

responderam que essas compras ocorrem para uma diversidade de produtos, tanto 

perecíveis quanto não perecíveis, tais como: pães para cachorro quente e 

hambúrgueres; refrigerantes; água mineral; bife de hambúrgueres; salsicha para o 

cachorro quente; legumes (tomate, batata, cebola, salsa, entre outros); peixe para 

pratos mais sofisticados; temperos; pó de café para os expressos; bacon, dentre 

outros.  

No que diz respeito ao aspecto da realização de uma previsão de demanda 

com base no consumo do ano anterior do mesmo período, todos responderam que 

esta previsão não é realizada de acordo com a base de consumo dos restaurantes e 

lanchonetes do ano anterior. A previsão é elaborada de acordo com o número de 

pessoas que visitaram o parque no mesmo período do ano anterior, que é fornecida 

pela administração do parque. 

Analisando esta situação pode-se questionar se não seria um equívoco 

realizar uma previsão de consumo embasada na quantidade de visitantes, já que 

esta quantidade não explica o consumo realizado. É necessário verificar se nessa 

quantidade de visitantes estão incluídos todos os visitantes do parque como um todo 

ou existe um diferencial entre os visitantes que consumiram e os visitantes que não 

consumiram produtos alimentícios? Isto porque alguns visitantes podem optar por 

sair do parque sem fazer uma refeição. Já na hipótese de que alguns visitantes 

possam ficar no parque apenas no período da manhã ou da tarde não se faz 

necessário nenhum consumo dentro desse período.  

Em termos das opções de alimentos e preços oferecidos aos visitantes será 

que todos optariam por consumir nos mesmos locais, já que existe a possibilidade 

de escolha entre 3 restaurantes e 9 lanchonetes dentro do parque? Quanto ao custo 

do almoço, que varia entre R$ 39,90 a R$ 120,00 reais, será que todos os visitantes 

se disponibilizariam a esses gastos? Entre escolher um lanche de valor mais 

acessível ou um almoço mais requintado, qual seria a escolha desses visitantes?   

Quanto ao aspecto do equilíbrio na disponibilidade dos materiais e a 

satisfação do cliente interno nos períodos normais e sazonais, as respostas foram 

diferenciadas entre os entrevistados. Para o comprador, não existe um equilíbrio 

devido à política de suprimentos da organização, pois alguns alimentos possuem 

prazo de validade muito curto e são perecíveis, não podendo ser mantidos por muito 

tempo em estoque. Para as assistentes, esse equilíbrio existe, porém apenas com 
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os alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e de escritório. Em períodos 

sazonais não existe essa disponibilidade dos materiais e a satisfação do cliente 

interno, já que na maioria das vezes se recorre a compras inesperadas em caráter 

de urgência. 

Essa controvérsia de resposta é comentada por Martins e Laugeni (2005) ao 

considerar que a necessidade dos clientes internos deve ser analisada 

minunciosamente para que a empresa avalie se poderá atendê-los com os estoques 

existentes ou se será necessário iniciar o processo logístico. De acordo com Martins 

e Alt (2009), os estoques trazem vantagens e desvantagens para a organização. 

Vantagens no que se refere ao pronto atendimento dos clientes e desvantagens 

quanto aos gastos decorridos da sua manutenção: é tarefa do gestor equilibrar 

essas duas variáveis. Ballou (2006) reforça que gerenciar estoques é equilibrar essa 

disponibilidade de produtos e o grau de satisfação do cliente. 

Ao analisar o que foi pautado pelos entrevistados a respeito do equilíbrio de 

materiais e a satisfação do cliente interno pode-se observar que a organização não 

optou por este método devido às mercadorias de curto prazo de validade e 

alimentos perecíveis. No entanto, pode-se questionar se será mesmo viável não 

optar por este ponto de equilíbrio? Caso este equilíbrio fosse adotado a empresa 

não obteria benefícios, já que evitaria compras de caráter de urgência? Haveria 

possibilidade de economizar tempo, dinheiro e um melhor atendimento ao cliente 

final? O custo não seria inferior, principalmente no período sazonal, já que ocorre um 

aumento da demanda? 

No aspecto que diz respeito à manutenção de um estoque de segurança para 

evitar possíveis eventualidades, todos os entrevistados disseram que isso não 

ocorre em função da política adotada pela organização. O comprador ressaltou que 

em virtude do elevado número de compras de alimentos perecíveis a empresa 

adotou a política de não manter um estoque de segurança, já que correria o risco de 

perder essas mercadorias perecíveis. 

No entanto, de acordo com Arnold (1999) o estoque de segurança tem a 

função de suprir variações na demanda ou no tempo de entrega, ou seja, prevenir 

interrupções na função e no atendimento ao cliente. Muitas organizações não 

utilizam esse estoque devido aos gastos decorridos da sua manutenção, porém Dias 

(2006) observa que paradas na produção podem afetar diretamente na lucratividade 

da organização. 
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Tendo em vista a abordagem dos autores apresentados e os comentários dos 

entrevistados pode-se questionar se os custos com as compras de emergência não 

se tornam mais onerosos para a organização já que ocorrem constantemente e os 

valores das compras são de fornecedores varejistas? Caso fosse implementado um 

estoque de segurança o custo não seria menor já que poderiam realizar compras 

maiores e com melhor negociação de preços? Será que a organização realizou um 

acompanhamento para averiguar as diferenças dos custos de uma compra de 

emergência e um estoque de segurança, visando obter um parâmetro adequado 

para decidir pelo critério mais econômico e mais viável?  

No aspecto das maiores dificuldades enfrentadas pelo Setor Compras em 

suas atividades, os entrevistados disseram que são várias dificuldades, sendo 

identificadas nos seguintes pontos: falta de um sistema de apoio ao processo de 

compras; as demandas inesperadas nas épocas de sazonalidade; a política de não 

manter um estoque de segurança; as dificuldades dos líderes em fazer a solicitação; 

o tempo de entrega dos fornecedores principalmente de carne; a falta de estimativas 

corretas de insumo já que não se tem esse controle na empresa; e a falta de 

planejamento quanto às quantidades solicitadas. 

De acordo com essas dificuldades encontradas pelo setor Compras pode-se 

considerar que ocorre uma interligação desses fatores, que contribui para que estas 

dificuldades reflitam no desempenho de todo o setor. Todas estas dificuldades, 

diretamente ou indiretamente, estão interligadas, pois uma solicitação de pedido de 

compras não coerente e sem uma base consistente de consumo desencadeia as 

demandas inesperadas, principalmente nos períodos sazonais. E isto interfere 

diretamente na quantidade estimada de insumos a serem comprados, já que estará 

em menor quantidade do que a necessária. A falta de um sistema de apoio torna 

mais difícil o controle e acompanhamento das atividades, tornando-se assim maior a 

possibilidade de erros. A dificuldade dos líderes em fazer as solicitações contribui 

diretamente para a inadequação das quantidades solicitadas à demanda real, 

levando às causas das compras emergenciais. Estes obstáculos encontrados pelo 

setor estão ligados diretamente a todas as áreas operacionais da organização, mas 

principalmente aos restaurantes e lanchonetes, que apresentam as maiores 

demandas ao setor Compras. 

Quando se relaciona as dificuldades apontadas pelo setor Compras com as 

respostas dos entrevistados percebe-se que as informações se confirmam e estão 
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interligadas, pois os fatores questionados e as maiores dificuldades se unem 

principalmente nos aspectos ligados à previsão de demanda para as compras. 

Sendo assim, compreende-se que diante deste cenário do setor Compras pode-se 

identificar alguns gargalos, que impactam diretamente no processo de compras da 

organização, sendo eles: 

a) a estimativa de consumo estar baseada no total de visitantes que o parque 

recebeu nos anos anteriores ao invés de considerar efetivamente o consumo 

dos restaurantes e lanchonetes; 

b) a falta de um acompanhamento e apuração dos custos que a empresa tem 

com as compras emergenciais comparando-se com os gastos e manutenção 

de um estoque de segurança; 

c) a adequação da incumbência das solicitações de compras serem atribuídas 

aos líderes quanto à sua qualificação, treinamento, disponibilidade de tempo, 

dentre outros aspectos, para que possam exercer de forma eficiente a tarefa; 

d) a falta de um planejamento e gestão eficiente do setor Compras para eliminar 

e/ou minimizar os problemas decorrentes das atividades rotineiras, para obter 

melhores condições de negociação de prazos com os fornecedores e auxílio 

de um sistema de apoio para agilizar e tornar mais eficiente as operações do 

setor.    

CONCLUSÃO 

Diante de um cenário em constante mudança e o mercado cada vez mais 

competitivo e globalizado, o planejamento vem tornando-se de muitíssima 

importância nas organizações, pois permite maior controle sobre quase todas as 

situações. E, principalmente, no setor Compras o planejamento torna-se 

fundamental para as empresas, pois oferece maior confiabilidade nas decisões a 

serem tomadas nos diversos departamentos. Em uma organização, o setor Compras 

possui uma grande responsabilidade, pois através de seu gerenciamento eficaz e 

eficiente contribui para o sucesso do negócio desde sua atividade direta até as 

atividades indiretas ali presentes.   

Para atender a questão problema e aos objetivos deste trabalho foram 

realizadas entrevistas com os colaboradores do setor Compras da empresa X. A 

partir destas entrevistas, fundamentando-se pelo referencial teórico, percebeu-se 

que há um enorme déficit no planejamento e gestão de Compras, principalmente em 

períodos sazonais, o que resulta muitas das vezes em prejuízo para a organização.   
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O setor Compras atua de forma diferenciada para as compras normais e as 

compras emergenciais. Em períodos normais é realizada uma cotação com os 

fornecedores e definido o fornecedor potencial para realizar essas compras. Ao 

contrário do que ocorre nas compras emergenciais, que por terem caráter de 

urgência não são feitas cotações e recorrem diretamente aos fornecedores da 

localidade, que oferecem a vantagem da entrega imediata, mas a desvantagem de 

preços varejistas com um custo mais elevado. 

Junto a esse diferencial entre as compras normais e as compras 

emergenciais observou-se também que a necessidade das compras de urgência 

está relacionada com os critérios adotados para definir a quantidade solicitada por 

pedido por cada setor. Ou seja, a demanda é estimada com base em indicadores do 

número de visitantes dos anos anteriores, fornecido pela administração do parque, e 

não por uma base de consumo estimada a partir de dados dos próprios restaurantes 

e lanchonetes nos anos anteriores. Será realmente vantajoso ter esse embasamento 

quanto à quantidade de visitantes e não de consumo? Para a organização, será que 

não teriam vantagens em apurar através de sistemas estes consumos para embasar 

futuras vendas e evitar compras emergenciais?  

Pode-se compreender que este aspecto do processo de compras pode estar 

impactando diretamente nos resultados obtidos pela organização. Os altos custos 

com as compras emergenciais, em períodos sazonais, não justificariam uma 

reavaliação da política de não adotar um estoque de segurança? A organização 

considera que por atuar com produtos perecíveis, de curto prazo de validade, não 

pode correr o risco de ter perdas com a manutenção desses produtos em estoque.  

Dessa forma, se faz necessária a criação de indicadores que possam quantificar as 

perdas que ocorrem com as compras em caráter de urgência em comparação com 

os custos de manutenção de um estoque de segurança.  

Dando continuidade a análise do processo de compras pode-se perceber 

também que a responsabilidade das solicitações de compras serem atribuídas aos 

líderes é um fator problemático, como exposto pelos entrevistados. Será que no que 

se refere à qualificação e treinamento estes responsáveis estão preparados para 

exercer tal função? Eles dominam o conhecimento técnico do processo para 

determinar um pedido de compras baseado em uma estimativa de visitantes? Como 

seguem uma base de demanda, que não representa uma relação direta de 

consumo, de que forma os dados são operacionalizados para elaborarem o pedido 
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de insumos?  

A partir desses questionamentos é necessário que a empresa X reavalie não 

só a base de previsão de demanda, mas também os critérios que estão sendo 

utilizados pelos líderes solicitantes, já que muitas das mercadorias representativas 

das compras emergenciais são produtos que podem ser estocados como, por 

exemplo, café para os expressos, temperos e refrigerantes. Existem ainda outros 

produtos que podem ser estocados em uma escala mínima de segurança como, por 

exemplo, pão para cachorro quente e hambúrguer; água mineral; alguns legumes de 

maior durabilidade; bife de hambúrgueres; salsicha para o cachorro quente e bacon. 

E, no caso do peixe para pratos mais sofisticados, caberia uma reavaliação 

específica da demanda desse item e uma possível parceria com o fornecedor.  

Observa-se que esta disponibilidade de itens em estoque de segurança não 

geraria custos tão elevados se comparados aos custos das compras emergenciais, 

que são realizadas com preços varejistas e de itens que não teriam essa urgência se 

fosse elaborada uma previsão adequada do consumo efetivo.   

Nessa perspectiva, existem alternativas gerenciais para tentar minimizar os 

custos e as compras emergenciais, sendo que o primeiro passo nesse sentido é 

adotar a estratégia do planejamento e a gestão do setor Compras. Ficou evidente 

com as respostas dos entrevistados que a empresa sofre com a falta de 

planejamento e gestão eficiente do setor Compras tanto nas atividades rotineiras 

quanto para minimizar as dificuldades decorrentes das solicitações apresentadas 

pelos outros setores da organização. A ineficiência no setor Compras atinge 

diretamente a competitividade da empresa e resulta em desperdício de tempo, 

dinheiro e trabalho. É necessário desenvolver estratégias de operacionalização do 

setor que possibilitem o registro e controle dos materiais e sua distribuição de forma 

eficiente e também o levantamento dos consumos efetivos dos três restaurantes e 

nove lanchonetes. Além disso, o processo de parceria entre comprador/fornecedor 

precisa ser reavaliado e compreendido como uma alternativa para reduzir ou evitar 

as compras emergenciais.  

Portanto, a partir da análise do setor Compras da Empresa X e dos setores 

interligados delineou-se uma proposta de melhorias, com algumas sugestões 

voltadas para otimizar o processo gerencial observado, sendo elas:  

a) adotar o critério de planejar as compras a partir de uma previsão baseada na 

quantidade de consumo de cada um dos restaurantes e lanchonetes; 
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b) uso de um sistema informatizado para mensurar o consumo efetivo de cada 

restaurante e lanchonete para que as quantidades possam ser mais precisas, 

evitando as compras de urgência e até mesmo os desperdícios; 

c) incentivo por parte da empresa com relação ao treinamento e preparação dos 

líderes, para que tenham uma visão mais sistêmica do processo e atuem com 

eficácia na elaboração dos pedidos de compras de insumos; 

d) determinar um ponto de estoque de segurança das mercadorias, baseando-se 

nas particularidades de cada item para viabilizar a sua manutenção e permitir 

eliminar as compras emergenciais; 

e) implementação do Enterprise Resource Planning (ERP), caso esteja nas 

condições da empresa. Já que Santos, Mendes e Benac (2004) defendem 

que, os sistemas ERP têm por objetivo participar da gestão da empresa 

oferecendo informações precisas, baseadas em dados únicos integrados, 

facilitando a parametrização e alteração dos dados no sistema, que antes 

eram operados isoladamente. 

Com esta pesquisa foi possível perceber  a importância de um planejamento 

adequado na gestão de compras, uma vez que implica diretamente no orçamento da 

empresa e na satisfação do cliente final. Com uma boa gestão de recursos a 

empresa consegue reduzir os desperdícios e os custos, aumentar a produtividade e, 

consequentemente, a lucratividade.  

Esta pesquisa busca contribuir com o atual setor Compras da Empresa X para 

a análise e melhoria dos processos do setor, que são fundamentais para que se 

tenha um bom gerenciamento na gestão de Compras. Dessa forma, pretendendo 

contribuir para um resultado de sucesso para a empresa, minimizando prejuízos, 

maximizando lucros e atendendo da melhor forma o cliente interno e externo. 

Percebe-se que as possíveis soluções identificadas e o uso de ferramentas de 

sistema de informação resultariam para a empresa estudada em muitos benefícios, 

dotando o setor Compras de um planejamento acirrado, deixando de ser tão 

operacional, reduziria as compras de urgência e seu alto custo. Tornando-se mais 

estratégico e com uma gestão de compra mais eficaz seria possível obter um melhor 

desempenho no funcionamento operacional da empresa. 

Os pontos positivos desta pesquisa foram a receptividade das pessoas 

entrevistadas, mostrando interesse em ajudar na construção desta pesquisa. Através 

delas, percebe-se o real cenário do setor Compras dentro desta empresa, podendo 
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assim identificar seus principais problemas e possíveis soluções para melhoria. 

Sendo que para a realização desta pesquisa não houve limitações que impedissem 

a busca do conhecimento e da informação.  

Como sugestão para trabalhos futuros destaca-se que a pesquisa pode ser 

aprofundada, pois o assunto em questão é amplo e com muitas possibilidades de 

pesquisas direcionadas a gestão de compras, tais como: estudos de como os líderes 

solicitantes determinam a quantidade de demanda; estudos de previsão de 

demanda; estudos de viabilidade do uso ERP; estudos sobre o uso de estoque 

mínimo para se evitar compras de urgência; estudos sobre o papel estratégico 

desenvolvido pela função compras no ambiente interno das organizações.  
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