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O presente trabalho é um estudo de caso numa empresa fornecedora 

de equipamentos para a indústria petrolífera, que o objetivo principal 

é analisar a atual gestão de compras de materiais, e identificar 

problemas. Para melhor embasamento desssa pesquisa foi realizada 

uma revisão bibliográfica sobre Gestão da Cadeia de Suprimentos, 

mais precisamente sobre Gestão de Compras. As informações coletas 

foram através, de: entrevistas, observações e análise de documentos e 

registros de arquivos da empresa-alvo. Com estas informações foi 

possível analisar e identificar as falhas que ocorrem na gestão de 

compras. Assim, ao final desta pesquisa, pode-se dizer que os objetivos 

foram atingidos e as propostas de melhorias devem ser implantadas 

pela empresa estudada. 
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1. Introdução 

Os processos devem ser estudados e dominados a fim de que sejam melhorados a cada dia. 

Através de uma visão geral do processo de compra de materiais, é possível identificar pontos 

de aperfeiçoamento e de melhoria no mesmo. Consolidar as atividades que são comuns aos 

processos permite uma troca de idéias, experiências, unificação de tarefas, padronização de 

processos de negociação, de concessão de realinhamento de preços, métodos integrados de 

avaliação de fornecedores, estabelecimento de metas e de formas de medições de resultados 

unificadas, aumento geral da qualidade, melhoria na satisfação dos clientes e colaboradores. 

Uma das principais modificações nas organizações foi à passagem da área de compras, antes 

estritamente operacional, para a atividade de gestão, na linha de comando das decisões das 

empresas, dada a importância da área em termos econômico-financeiros e logísticos para as 

organizações. Muito pode ser feito de positivo em uma empresa, a partir do desempenho de 

uma área de compras bem estruturada (DIAS E COSTA, 2003). 

O objeto de estudo deste artigo é uma empresa fornecedora de equipamentos para a indústria 

petrolífera, situada na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Neste paper, não será 

divulgado o nome da empresa, por solicitação do Coordenador de Suprimentos, pois as 

informações que se encontram neste são verídicas, mas consideradas sigilosas. A empresa 

será chamada de ABC. O processo de aquisição de matéria-prima e insumos da empresa 

ABC, apresenta um processo com diversas atividades, desde cotação e negociação, passando 

pela colocação da ordem de compra e follow-up dos itens. 

O tema deste trabalho é sobre Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS), cujo objetivo é o 

estudo dos processos de compras através da comparação de um referencial teórico utilizando 

estudo de caso, para identificar as lacunas entre os modelos teóricos e as atividades reais, 

propondo uma metodologia de trabalho visando estruturar um setor de Compras compatível 

com a visão de GCS. 

2. Gestão da Cadeia de Suprimentos  

Atualmente, com a crescente pressão do mercado global altamente competitivo, é de vital 

importância à busca permanente de fontes de competitividade que impactam positivamente na 

participação de mercado, nas margens e no valor econômico das empresas. Neste contexto, a 

gestão integrada da cadeia de abastecimento Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS), que é 

reconhecida como uma resposta adequada, juntamente com o apoio do comércio eletrônico 

em ampla ascensão atualmente. As ferramentas de GCS permitem que a empresa possa 

proporcionar a seus clientes, produtos e serviços de uma forma mais rápida e com maior 

qualidade e competência, gerando maiores lucros. 

A GCS aprimora e desenvolve todas as atividades relacionadas com o fluxo e transformação 

de produtos e serviços associados, desde a obtenção de matérias-primas até a chegada do 

produto ao usuário final, bem como os fluxos de informação relacionados e a geração de valor 

para todos os componentes da cadeia (CECATTO, 2003). Hopp e Spearman (2000) citam que 



 

 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão  

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 
 
 
 

 

 

 
3 

um dos maiores temas de seu trabalho é o papel central do inventário no comportamento 

operacional de um sistema de produção, e para os autores a coordenação dos inventários e dos 

fluxos é conhecida como GCS, e dividem os inventários em quatro categorias, a saber: 

 Matérias-Primas: materiais, componentes, sub-montagens que são comprados 

externamente à planta e utilizados no processo da planta; 

 Work in Process (WIP): são produtos inacabados ou produtos que já foram liberados para 

uma linha de produção; 

 Estoque de Produtos Acabados: produtos prontos que ainda não foram vendidos; 

 Peças de Reposição: componentes que são utilizados para manter ou reparar os 

equipamentos de produção. 

As organizações necessitam controlar estes níveis de diferentes necessidades em seu sistema 

produtivo, e à medida que a complexidade dos sistemas cresce em alguns casos 

exponencialmente, é necessário o uso de algum sistema de controle tal como MRP, MRP II 

ou ERP. Estes sistemas de informações, conceituados a seguir, podem ser fornecidos em 

poderosos pacotes comerciais ou em módulos por empresas pequenas ou até mesmo serem 

desenvolvidos internamente à empresa, conforme o porte e a necessidade da mesma. Segundo 

Hopp e Spearman (2000), MRP significa Material Requirements Planning, e possui uma 

função idêntica ao seu nome, planejar requerimento de materiais e sistematizar a parte de 

compras e planejamento de materiais para o suporte à produção. Ainda segundo os autores, 

MRP II significa Manufacturing Resources Planning, que em relação ao MRP I possuía além 

das funções básicas deste, outras funções no sentido de fazer um sistema de gerenciamento de 

manufatura completamente integrado, como por exemplo, gerenciamento da demanda, 

previsão de demanda, planejamento mestre da produção, planejamento de requerimento de 

capacidade, entre outros. Embora com mais recursos para a tarefa, os autores citam que alguns 

problemas permaneciam nesta nova versão. Como uma evolução natural destes sistemas, 

surgiu o Enterprise Resources Planning (ERP), com o objetivo de não suportar somente as 

operações de manufatura, porém todas as outras operações, tais como distribuição, 

contabilidade, finanças, recursos humanos, etc de uma organização. De acordo com Hopp e 

Spearman (2000), o sucesso do ERP ocorreu devido a três fatores: i) o reconhecimento de um 

campo que foi chamado GCS; ii) o movimento de Reengenharia de Processos de Negócios; e 

iii) o explosivo crescimento em processamento e a potência dos computadores menores. 

Muitas organizações decidiram ir além da simples integração de sistemas e praticam um 

conceito inovador, conhecido como comércio colaborativo, que pode ser traduzido como a 

busca do máximo desempenho, com o menor custo, nas relações com fornecedores, clientes, 

distribuidores e instituições financeiras, conforme o autor Klava (2002). De acordo com o 

autor a implantação de um projeto de colaboração é uma tarefa árdua, mas os resultados 

costumam aparecer em pouco tempo, e, entre os ganhos mais comuns estão a diminuição dos 

erros de previsão, a redução dos estoques, o aumento das taxas de atendimento e o 

crescimento da receita.  

Em um modelo colaborativo, as empresas não buscam a eficiência do próprio negócio 

individualmente, mas sim o esforço conjunto em prol dos melhores resultados em termos de 

redução de custos e desperdícios, e de agregação de valor para o consumidor final. Isso quer 

dizer que toda a cadeia de suprimentos (fornecedores e clientes) encontra na integração a 

possibilidade de oferecer o produto certo, na hora certa e no local desejado pelo consumidor, 

com agilidade, flexibilidade e custos menores, segundo Campos (2001). 
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Em uma política de colaboração a tecnologia é um fator fundamental. Só com a sua plena 

utilização é possível trocar, de forma ágil e segura, informações sobre estoques, produção, 

vendas, logística e faturamento, entre outras. O grande desafio é conectar empresas das mais 

variadas culturas, portes e infra-estruturas tecnológicas (KLAVA, 2002). 

2.1 Compras 

Novos panoramas exigem um maior elenco de habilidades e capacitações do profissional de 

compras, que está cada vez mais recebendo responsabilidades adicionais. É missão do 

profissional de compras procurar o entendimento com os vários usuários, tentando identificar 

meios de satisfazer as solicitações dentro do que é estabelecido pelas normas e procedimentos 

da empresa. O departamento de compras, em razão da própria natureza, interage com o 

público interno e externo à empresa funcionando como o meio de conexão com o mercado 

(DIAS E COSTA, 2003). Para esses autores, a condução de um forte relacionamento com o 

público interno é fundamental para garantir o bom atendimento das necessidades das várias 

áreas.  

A função de compras é suprir as necessidades de materiais e serviços, planejar e satisfazer no 

momento certo nas quantidades certas, verificando o recebimento do material comprado e 

providenciar o armazenamento (DIAS, 1993). O departamento de compras é responsável por 

localizar maneiras adequadas de suprimentos e por negociar preços, segundo Arnold (1999). 

O Departamento de Compras está tipicamente envolvido na negociação e em assegurar 

disponibilidade de materiais no momento certo, na quantidade e qualidade certa e ao preço 

certo. Isso envolve selecionar fornecedores, acelerar pedidos e criar relacionamentos com 

outras funções da empresa.  

Uma negociação bem sucedida deve cumprir as seguintes premissas, etapas e atividades, 

segundo Dias e Costa (2003): (i) conhecimento das condições comerciais do fornecedor; (ii) 

análise da proposta comercial e suas particularidades; (iii) aguardar o posicionamento do 

fornecedor durante a negociação; (iv) administração do tempo durante o processo; (v) 

cumprimento do planejamento; (vi) evitar aceitar a primeira proposta do fornecedor; (vii) 

aprender a ouvir com atenção; (viii) captar, armazenar e utilizar as informações no momento 

certo; (ix) formular uma estratégia para cada negociação; (x) pesquisa das últimas 

negociações do material pretendido; (xi) identificação da pretensão e objetivos do fornecedor; 

(xii) estabelecimento de um ambiente adequado para a negociação; (xiii) tomar a iniciativa 

para a conclusão do negócio; (xiv) acompanhamento dos compromissos assumidos na 

negociação; e, (xv) registro dos resultados do negócio. 

Os processos de compras também têm participação decisiva em processos de terceirização, 

principalmente para a contratação de prestadores de serviços (DIAS E COSTA, 2003). 

Para Dias e Costa (2003), num amplo sentido, o departamento de compras tem como 

objetivos adquirir bens e/ou serviços, na qualidade desejada, no momento preciso, pelo menor 

custo possível e na quantidade pedida: 

1. Adquirir bens e/ou serviços: os bens são adquiridos para atendimento à produção e à 

operação da empresa (materiais diretos ou produtivos) ou para o restante da organização 

(materiais indiretos, improdutivos ou auxiliares). Os serviços também podem ser 

contratados com procedimentos bastante semelhantes aos adotados para a aquisição de 

materiais. 

2. Na qualidade certa: pode-se dizer que o Departamento de Compras é uma área que presta 

serviços aos demais setores da empresa. Assim, quando é acionado para adquirir 
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determinado produto ou serviço, ele o está fazendo para o setor solicitante, que, no caso, é 

o responsável por ditar as regras sobre o que realmente é desejado e, conseqüentemente, 

para definir a especificação do produto ou serviço. Assim sendo, o departamento de 

compras não pode redefinir a especificação feita pelo solicitante ou adquirir um material 

ou serviço diferente do requisitado. 

3. No momento certo: muitos produtos e serviços, se não colocados à disposição dos 

solicitantes nas datas por eles estabelecidas podem causar prejuízos à organização. 

4. Pelo preço certo: cabe ao departamento de compras buscar o menor custo possível para a 

aquisição do produto ou a contratação do serviço desejado. No entanto, primeiramente 

devem ser satisfeitas as necessidades anteriores: qualidade e prazo de entrega. 

5. Na quantidade certa: a quantidade solicitada pela área requisitante deve ser colocada por 

inteiro à sua disposição a fim de que este objetivo seja atendido. 

As principais atribuições do Setor de Compras, conforme Viana (2000): 

1. Manter atualizadas as informações dos fornecedores cadastrados; 

2. Efetuar as licitações, de conformidade com as necessidades da empresa, identificando no 

mercado as melhores condições comerciais; 

3. Garantir o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante diligenciamento; 

4. Manter atualizados os registros necessários à atividade. 

As atividades do Setor de Compras (VIANA, 2000): 

a) Cadastro de Fornecedores: é uma atividade do Setor de Compras, que qualifica e avalia o 

desempenho de fornecedores de materiais e serviços. É uma atividade de apoio para o 

comprador, pois acompanha a evolução dos fornecedores e os dados cadastrais deles; 

b) Processamento: pode ser um sistema eficiente que demonstre a efetivação de uma compra, 

as informações necessárias relativamente ao andamento do processo, o recebimento do 

material, a devolução para o fornecedor do material rejeitado; 

c) Compras: existem dois tipos de compras: 

 Compras Locais: as atividades de compras podem ser praticadas por empresa privada e 

empresa pública. Em empresas privadas as atividades de compras são mais informais, já 

nas empresas públicas são mais formais, pois as compras são feitas por licitações; 

 Compras por Importação: o comprador tem que ser especialista em comércio exterior e 

falar idiomas, principalmente inglês, para exercer esta atividade. O comprador que 

importa tem que saber alguns regulamentos: processamento de faturas pro-forma; 

processamento junto ao Departamento de Comércio Exterior dos documentos necessários 

à importação; compra de câmbio; acompanhamento das ordens de compras no exterior; 

solicitação de averbações de seguro de transporte marítimo e/ou aéreo; recebimento da 

mercadoria em aeroporto ou porto; pagamento de direitos alfandegários; reclamação à 

seguradora. 

d) Follow-up: esta atividade garante o cumprimento das cláusulas contratuais, como o prazo 

de entrega acordado no contrato, documentação e fiscalização das encomendas pendentes de 

entrega. 

2.1.1 Ciclo de Compras 

Para a realização de um processo e aquisição de materiais, é preciso obedecer a uma dinâmica 

comum. A garantia da uniformidade dos procedimentos está associada à definição de uma 

seqüência lógica ideal, capaz de assegurar agilidade às aquisições sem comprometer as 
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necessidades de garantia de segurança e probabilidade na condução dos processos (DIAS E 

COSTA, 2003). 

Os procedimentos de compras podem ser divididos em etapas (ARNOLD, 1999): 

1. Receber e analisar as requisições de compras: etapa que compreende o recebimento dos 

documentos e a montagem do processo de compra; 

2. Selecionar fornecedores: etapa que identifica e seleciona os fornecedores para a respectiva 

concorrência da aquisição do material e/ou serviço solicitado; 

3. Solicitação de cotações: depois da seleção dos fornecedores, é feita a solicitação de preços 

para estes fornecedores para a compra. 

4. Determinação do preço certo: etapa que analisa, avalia e negocia as propostas dos 

fornecedores; 

5. Emissão da ordem de compra: a ordem de compra é emitida e enviada para o fornecedor 

escolhido para fornecer o material e/ou serviço cotado. Quando o fornecedor aceita a 

ordem de compra, esta se torna um contrato legal para a entrega das mercadorias; 

6. Seguimento e entrega: etapa que diligencia a entrega do material comprado (follow-up); 

7. Recepção e aceitação das mercadorias: os materiais recebidos pela área de recebimento 

são verificados para se certificar se os itens correspondem às quantidades certas e a 

qualidade; 

8. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento: depois de receber o material 

adquirido, a nota fiscal é enviada para a área de contas a pagar, para efetivar o pagamento. 

3. Metodologia 

O método utilizado nesse paper é o estudo de caso, com o objetivo de examinar o fenômeno a 

partir de variadas fontes de evidências empregando um método de coleta e análise de dados. 

De acordo com Yin (2001) um estudo de caso é uma investigação empírica que pesquisa um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Conforme esse autor, o estudo de caso é uma técnica comumente utilizada na condução de um 

processo exploratório e para o estudo de acontecimentos contemporâneos como forma de 

atingir os objetivos propostos. O autor ainda esclarece que o estudo de caso pode tanto 

trabalhar com evidências qualitativas e/ou quantitativas. A pesquisa qualitativa proporciona 

melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa 

procura quantificar os dados e aplicar formas de análise estatística, e, assim, a pesquisa será 

de caráter qualitativo, pois esse método pode contribuir para o enriquecimento da análise.  

O trabalho inicia com um estudo dos processos de compras da organização, partindo de uma 

observação participante do setor de compras e do almoxarifado da empresa, o que fundamenta 

uma estratégia de pesquisa de caráter exploratório, uma vez que busca compreender como 

ocorre uma determinada situação e a partir daí, construir um referencial para as próximas 

ações.  

4. Estudo de Caso 

A unidade de análise do estudo de caso dar-se-á numa empresa fornecedora de equipamentos 

para a indústria petrolífera, situada na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Esta 

empresa fabrica componentes e sistemas completos para extração de petróleo, além de prestar 

serviços em diversas áreas do setor. Sua matriz fica nos Estados Unidos, e possui cerca de 90 

unidades fabris em diversos países e cerca de 12.000 funcionários. 
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No Brasil a unidade estudada produz e entrega produtos para clientes em diversos países do 

mundo, possuindo certificação ISO 9001/2000. O desenvolvimento de produtos, processos e 

compras são realizados na própria unidade, sendo alguns produtos desenvolvidos em conjunto 

com outras fábricas pertencentes ao mesmo grupo. Em função da particularidade de cada local 

de aplicação, muitas vezes os produtos necessitam ser configurados de acordo com a 

necessidade do cliente, exigindo suporte dos departamentos de Engenharia de Aplicação, 

Produto e Processo para garantir o atendimento à necessidade dos clientes. 

Neste contexto, o setor de compras passa a ter importância estratégica para a organização, 

pois atua de forma a garantir a conformidade do item necessário para o pedido, algumas vezes 

sendo materiais especiais ou compra de produtos sob encomenda ou mesmo sob desenho, 

quando não há equipamento disponível na empresa para produção de tal componente. Desta 

forma, se torna necessário ter uma carteira de fornecedores altamente qualificados em 

qualidade de fornecimento e atendimento aos prazos, processos de compra rápidos e um 

controle extremamente eficiente de prazos, visto que os prazos estão cada vez menores 

mesmo em um setor de prática usualmente Make-to-Order ou Engineering-to-Order. Além 

disso, as margens para erros e materiais que não atendem às especificações de engenharia e 

fornecimento são muito pequenas, pois os prazos solicitados pelos clientes exigem que o 

trabalho seja feito certo da primeira vez. 

O sistema de informações da empresa ABC (chamado doravante de MRP) é baseado em uma 

estrutura com conceitos de MRP, MRPII e ERP e foi desenvolvido internamente e expandido 

conforme a necessidade ao longo dos anos. Este sistema teve início quando a empresa era de 

cunho familiar e como o sistema se mostrava robusto no atendimento às necessidades do 

negócio foi mantido, sendo apenas efetuadas melhorias para aumentar sua eficiência. Como 

neste caso a customização depende da necessidade dos usuários, muitas vezes o sistema é 

alterado sem que se tenha o cuidado de desenvolver um novo produto, como é o caso de 

pacotes comerciais, e adaptá-lo a diversos ambientes. Em alguns casos a customização é mais 

efetiva do que se fosse realizada em um pacote comercial, mas há também o inverso: o 

potencial de melhoria do sistema fica aquém em relação aos benefícios obtidos por pacotes 

comerciais em termos de velocidade e capacidade de resolução de problemas. 

4.1 Rotinas da área de Compras 

A área de Compras da empresa ABC está estruturada da seguinte forma:  

 Coordenador de Suprimentos: atua gerenciando os setores de compras das três plantas 

brasileiras, atuando principalmente no planejamento estratégico de compras e gestão de 

acordos comerciais e grandes contratos; 

 Compradores (3): trabalham com o trabalho de rotina, fazendo análise das necessidades, 

cotações, negociações, colocando pedidos de compra de acordo com o Plano de Compras 

gerado pelo MRP, análise da demanda dos itens, avaliação de fornecedores e follow-up; 

 Estagiário (1): trabalha com a reposição do estoque de peças de manutenção, itens de 

consumo indireto e suporte à área fiscal. 

A divisão de trabalho entre os compradores é feita conforme demonstrado abaixo, porém ela 

pode ser considerada flexível de acordo com o volume de trabalho de cada um dos 

compradores, onde em determinados períodos a distribuição de produtos varia entre eles. 

 Comprador 1: compra itens comerciais de vedação, transmissão de potência, e 

importações de qualquer tipo de bens (consumo, equipamentos, produtivo), faz análise de 
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follow-up e distribui para os demais compradores os itens de suas respectivas áreas. 

 Comprador 2: compra itens periféricos dos equipamentos (peças conforme desenho), 

elementos de fixação, motores elétricos, redutores, produtos químicos. 

 Comprador 3: compra peças fundidas em aço, bronze e ferro fundido, barras e tubos. 

 Estagiário: apóia os setores de manutenção (compra de peças urgentes e controla o 

estoque de peças de reposição da manutenção) e fiscal (encaminha Notas Fiscais para o 

setor fiscal e financeiro da empresa); controla o nível de estoque dos produtos de consumo 

para fabricação (insumos utilizados para a fabricação das peças, tais como insertos de 

usinagem, consumíveis para solda, etc). 

A rotina dos compradores inicia no recebimento do plano de compras que é gerado pelo MRP 

da empresa com as necessidades de acordo com os pedidos de venda diariamente. Cada 

comprador então verifica os itens de acordo com o seu tipo de produto, faz a análise dos itens 

(quantidade, prazo, fornecedores, transporte, forma de pagamento, etc) e planeja a compra 

(providencia verba para pagamento – autorização de despesa – e colocação da ordem de 

compra). Outra atividade é fazer a análise de follow-up de seus itens de acordo com a análise 

gerada por um dos compradores a partir do banco de dados do setor de Planejamento e 

Controle da Produção (PCP) referente aos itens necessários para a fabricação, os quais já 

foram comprados e ainda não entregues (a lista com os itens apresenta todos os itens 

independentes de atrasados ou não), cobrando dos fornecedores em atraso a entrega e 

alertando aos fornecedores dos itens críticos a importância da entrega dos mesmos no prazo 

(quando informado pelo PCP da urgência de determinado item). As informações deste banco 

de dados contêm principalmente dados sobre o tempo de processamento do item na linha de 

produção, onde a principal informação retirada pelo comprador quando da análise é a 

antecipação necessária para os itens de determinado pedido de vendas (PV), pois a data final 

de entrega está definida no PV e é acessível aos compradores. 

Importante ressaltar que tanto a atividade de planejamento de compras quanto à de follow-up 

são de extrema importância devido à maioria dos fretes necessitar do modal marítimo e 

trâmites de exportação, cuja margem para atraso é extremamente pequena devido às questões 

próprias deste tipo de operação. 

A classificação de fornecedores e sua avaliação inicial são realizadas de acordo com 

procedimentos envolvendo tanto as áreas de compras, quanto engenharia e qualidade; quando 

há problemas de atrasos, de acordo com a quantidade de atrasos em relação ao número de 

pedidos o sistema automaticamente desqualifica o fornecedor colocando esta observação no 

cadastro do mesmo, sendo que, para voltar a ser fornecedor qualificado, o mesmo necessita 

apresentar um plano de ação de acordo com o procedimento. Caso o problema for qualidade 

do produto, de acordo com a importância do item, é possível ser enviado algum funcionário 

dos setores de qualidade e/ou engenharia para verificarem no fornecedor se o plano de ação 

pode resolver o problema. 

4.2 Problemas Identificados 

A partir das observações realizadas sobre as áreas de compras e almoxarifado, foram 

apontados pelos entrevistados os seguintes problemas: 

 Fluxo de Informação: Vendas – Engenharia – Compras. Alguns desenvolvimentos são 

realizados sem o envolvimento do setor de compras, que poderia auxiliar durante a etapa 

de desenvolvimento alertando sobre dificuldades de fornecimento e oferecendo 

alternativas para os itens e/ou fornecedores. 
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 Burocracia para aprovação de despesas: todos os itens comprados necessitam de 

aprovação pelo sistema financeiro da empresa, referente ao seu tipo de despesas. Exceto 

no caso de projetos onde a despesa é estimada para sua avaliação, estando no momento da 

aprovação do projeto a verba liberada, no caso das compras de itens de estoque esta verba 

necessita de aprovação com uma cadeia de aprovadores conforme o tipo do item (itens 

para consumo, matéria-prima, serviços, etc) e o custo do material. 

4.3 Discussão  

A partir da observação do caso e das atividades estudadas, é possível perceber algumas 

oportunidades de melhoria no setor analisado. Dentro das atividades dos compradores, foi 

verificada a necessidade de realizar diariamente a análise das necessidades de acordo com o 

plano de produção, pois o mesmo é atualizado diariamente. Dentro da mesma análise, o 

comprador precisa verificar a informação referente ao prazo de necessidade do item e 

confrontar este dado com a informação constante no banco de dados do setor de PCP; além 

disso, a mesma lista de pendências lista todos os itens com ordens de compra em aberto, 

independente de atrasados ou não, se o pedido foi colocado no dia anterior ou a 90 dias atrás. 

Estas limitações se devem ao sistema MRP adotado, pois devido à sua natureza o mesmo não 

possui todos os módulos necessários para realizar o processamento das necessidades e então é 

necessário que esta análise seja feita pelo comprador a partir das informações que o sistema 

gera como pendências e confrontando as mesmas com o banco de dados do PCP, que é uma 

operação completamente manual e suscetível a erros. Além disso, o banco de dados do PCP 

não é atualizado em tempo real, pois depende das informações prestadas pelos líderes e 

supervisores da fábrica para a sua atualização.  A atividade de análise das necessidades de 

compras faz parte do planejamento de compras, que segundo Dias (1993) é função do 

comprador. Porém, esta atividade pode ser melhorada com o uso de ferramentas 

informatizadas ou com a compra e/ou configuração do módulo do sistema de informações da 

empresa. A idéia principal auxiliando o comprador nesta atividade é liberá-lo de uma 

atividade repetitiva ou morosa para que o mesmo tenha possibilidade de agir estrategicamente 

nos itens mais importantes, como por exemplo, negociação (ARNOLD, 1999; DIAS E 

COSTA, 2003), desenvolvimento de fornecedores (VIANA, 2000) e follow-up (VIANA, 

2000).  

Algumas melhorias podem ser mais simples de serem implementadas, como por exemplo, a 

possibilidade de utilizar filtros para prazos de pedidos ou para itens em aberto há mais tempo. 

Outras, como por exemplo, a integração do banco de dados de PCP e Produção com a área de 

Suprimentos e Estoque, poderiam simplificar o trabalho de análise, porém necessitaria de um 

investimento bem maior para ser concretizada. Quanto à questão de filtros e outros tipos de 

customização, de acordo com o sistema de informações utilizado, é possível customizar os 

relatórios de informações para que sejam extraídas as informações essenciais para a análise a 

partir dos bancos de dados de PCP, Produção, Suprimentos e Estoque a partir da necessidade 

verificada através de um Pedido de Vendas de determinado item. 

5. Conclusão 

A partir da análise do caso estudado na empresa ABC, foram identificadas algumas práticas 

alinhadas com o referencial teórico, porém existem lacunas importantes que devem ser 

preenchidas para que a empresa possa trabalhar conforme a visão de GCS. Dentre as práticas 

avaliadas que requerem melhorias, constatou que uma das dificuldades identificadas foi a 

análise diária das necessidades de compras realizada por um comprador, que poderia ser 
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realizada por uma função no sistema de informações da empresa.  

Concluindo, a empresa ABC apresenta algumas práticas de acordo com a bibliografia no que 

diz respeito à área de compras. É possível que a empresa pode se beneficiar com as boas 

práticas encontradas na GCS, mesmo não participando de maneira tão intensiva em GCS. 
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