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A logística vem sendo utilizada como uma ferramenta de grande 

potencial para as organizações, aliando competitividade com baixos 

custos e agregando valor ao cliente. A possibilidade de um fluxo 

eficiente de produtos e serviços desde as fonttes fornecedoras até os 

usuários é um significativo ganho na efetividade das  organizações, 

onde a gestão eficiente da cadeia de suprimentos permite a empresa 

um planejamento mais eficaz, focando os esforços mais em seu negócio 

essencial. Os aspectos relacionados à cadeia de suprimentos são 

plenamente aplicáveis às questões das empresas prestadoras de 

serviços, onde a área de saúde vem se desenvolvendo visando o 

aprimoramento de seus processos, melhoria de seus custos e do 

desenvolvimento da competência organizacional. Esse estudo visa 

demonstrar um diagnóstico do grau de relacionamento e dos fatores 

preponderantes na integração da cadeia de suprimentos das empresas 

de atividade hospitalar e seus fornecedores, fornecendo parâmetros 

necessários para um melhor reconhecimento das relações entre cliente 

e fornecedor do ponto de vista das empresas de atividade hospitalar de 

médio porte localizada na grande São Paulo. 
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1.0 Introdução 

A logística vem sendo utilizada como uma ferramenta de grande potencial para as 

organizações, aliando competitividade com baixos custos e agregando valor ao cliente. A 

possibilidade de um fluxo eficiente de produtos e serviços desde as fontes fornecedoras até os 

usuários é um significativo ganho na efetividade pelas organizações, onde a gestão eficiente 

da cadeia de suprimentos permite a organização de um planejamento mais eficaz, permitindo 

focar os esforços mais em seu negócio essencial.  

Parte do processo logístico é focado no planejamento da cadeia de suprimentos, o 

que a torna uma atividade complexa, mas fundamental para a manutenção de um desempenho 

competitivo, porém, a logística voltada à área hospitalar é uma prática recente no mercado, 

onde as atividades são carregadas de grande complexidade tal como: seleção de materiais, 

gestão de estoques, compras ou aquisições, armazenagens, recebimento de materiais, 

distribuição e atendimento aos usuários.  

Comumente, nem sempre é fácil lidar com uma variedade de produtos, 

principalmente em hospitais, onde a aquisição de produtos acaba tornando-a um processo 

crítico. Nesse sentido um nível de serviço adequado é o que se espera de um hospital, pois o 

principal impacto de suas atividades está relacionada com o manutenção da saúde do usuário,  

podendo provocar impactos e até mesmo gerando situações demasiadamente desconfortáveis 

ao cliente e seus familiares, além do mais, sabe-se que em situações relacionadas as questões 

de saúde, dificilmente o usuário pode esperar pelo atendimento. 

Segundo Barbieri e Machline (2006, p.24): [...] para efeito da administração de 

materiais hospitalares, as dimensões do nível de serviço são as seguintes: atendimento, 

pontualidade e rapidez das entregas, flexibilidade no atendimento aos clientes ou solicitantes, 

prestação de informações aos solicitantes e qualidade da entrega. 

Para que tudo isso ocorra de forma eficaz, é necessário tanto uma gestão da cadeia de 

suprimentos eficaz quanto de uma logística ágil no hospital, mas para haver uma gestão eficaz 

alguns meios acabam contribuindo de forma mais eficiente, como a integração entre empresas 

e fornecedores, onde é possível reduzir custos, tempo, aumentar a qualidade, confiabilidade e  

segurança, entre outros valores que se podem agregar. Dessa forma as organizações precisam 

estar mais integradas, desenvolvendo parcerias que as beneficiem mutuamente. 

A integração precisa ser focada na troca correta de informações, na colaboração entre 

as duas partes, isso inclui seus funcionários, no desenvolvimento de estudos e tecnologias a 

favor da redução de custos e aumento da qualidade, principalmente no aperfeiçoamento 

técnico a fim de tornar o processo mais simples e hábil. 

Desta maneira, este estudo tem como objetivo analisar a cadeia de suprimentos sobre 

um ponto de vista da integração entre hospitais e fornecedores, procurando medir o grau de 

integração dos mesmos sob uma questão competitiva e utilizando como parâmetro um estudo 

de caso aplicado a diversos hospitais particulares. 

Assim espera-se com esse estudo fornecer parâmetros necessários para um melhor 

reconhecimento das relações entre cliente e fornecedor do ponto de vista das empresas de 
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atividade hospitalar de médio porte localizada na grande São Paulo.  Sendo assim, estaremos 

descrevendo os aspectos relacionados à cadeia de suprimentos, conceituando a atividade 

hospitalar para a compreensão do respectivo estudo e apresentando a pesquisa e uma analise 

quanto às dimensões observadas. 

2.0 Logística e a cadeia de suprimentos 

 As organizações cada vez mais se utilizam da logística em suas operações 

cotidianas, podendo ser considerada uma operação antiga na humanidade, mas desconhecida 

com o termo empregado, onde ao longo dos anos foi sendo utilizada desde as grandes guerras 

até as amplas construções, como as edificações das pirâmides do Egito. O termo só se 

abrangeu efetivamente, após a segunda guerra mundial. 

A cadeia de suprimentos também pode ser considerada uma prática recente pelas 

organizações, até duas, três décadas atrás não se via falar no termo em si, fato relevante já que 

a cadeia de suprimentos foi sendo incorporada recentemente pelas organizações. Dessa forma 

a importância da gestão da logística da empresa se faz fundamental para melhoria da 

qualidade dos serviços prestados e ampliação da previsibilidade dos processos. 

Cada vez mais, o gerenciamento logístico se faz essencial, pois com o ciclo de vida 

dos produtos, cada vez mais curtos, e clientes dispostos a substituir o produto da empresa pelo 

da concorrência que está disponível nas prateleiras, um planejamento logístico é o mínimo 

que se exige hoje de uma empresa, onde, não o realizar de forma competente, coloca a 

empresa como uma forte candidata a deixar o mercado. (CHRISTOPHER, 2002). 

O principal ator de uma cadeia de suprimentos é o cliente, pois, é nele que tudo se 

inicia e termina. O cliente é quem determina e fornece parâmetros para uma cadeia de 

suprimentos, sem ele não há a sua necessidade. O cliente a inicia com seu pedido de aquisição 

podendo ser um bem, serviço ou ambos, e termina quando seu pedido é atendido e 

disponibilizado a ele. Para que o produto ou serviço chegue ao cliente é necessário um 

processo eficiente e eficaz por parte da operação logística e uma cadeia de suprimentos 

participativa, que conjuntamente com a logística realizem as operações em prol do cliente, 

fazendo-se disso um dos principais objetivos das organizações. 

Moura [et al], (2004, p.13) cita as dimensões das atividades da logística na empresa, 

onde: 

“Ao nos referirmos ao conceito geral da logística como o processo de administração 

estratégica para o abastecimento, armazenagem e distribuição de materiais, peças e 

produtos acabados (assim como os fluxos de informação relacionados), através da 

organização e seus canais de mercado, maximizando o custo-benefício do atendimento 

dos pedidos, podemos entender claramente o lugar que logística ocupa nas empresas”.  

 Dessa forma a importância da gestão da logística da empresa se faz fundamental para 

melhoria da qualidade dos serviços prestados e ampliação da previsibilidade dos processos.  

Para uma operação logística competente, é preciso uma visão holística de todas as operações 

que a envolvem, devem ser entendidas como um fluxo único, em prol de um benefício para 

atingir um objetivo.  

Segundo Moura (2003, p.20): “Logística deve ser vista como um processo abrangente 

que integra o fluxo de materiais e informações, desde a fase de projeto e planejamento de um 

produto, desenvolvimento de fornecedores, recebimento de matérias-primas e componentes, 

produção, armazenagem, distribuição e transporte, de forma a atender as necessidades do 

cliente”. 
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A Cadeia de Suprimentos tem como objetivo buscar a integração entre organizações 

que participam direta ou indiretamente do fluxo de um produto ou serviço, compreendendo 

fornecedores, fabricantes, atacadistas, varejistas e clientes a fim de proporcionar um fluxo 

eficaz e eficiente de mercadorias ou serviços através da logística, reduzindo custos e 

agregando valor ao cliente final. 

Chopra e Meindl (2004, p.3) a definem a cadeia de suprimentos como: 

“Uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou 

indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia de suprimentos 

não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, 

varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada organização, como por exemplo, de 

uma fábrica, a cadeia de suprimentos inclui todas as funções envolvidas no pedido do 

cliente, como desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, 

finanças e o serviço de atendimento ao cliente, entre outras”. 

Sendo assim, tal definição pode ser complementada por Simchi – Levi [et al] (2003, 

p.27), onde afirma que: “A gestão de cadeias de suprimentos é um conjunto de abordagens 

utilizadas para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, de 

forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, para a localização 

certa e no tempo certo, de forma a minimizar os custos globais do sistema ao mesmo tempo 

em que atinge o nível de serviço desejado”. 

Dentre os objetivos que a gestão da cadeia de suprimentos busca proporcionar, está: 

- A integração entre as organizações, de forma a prestar um serviço mais eficiente ao 

consumidor, reduzindo custos e agregando valor ao cliente; 

- Redução de custos, por meio dos transportes, estoques, transações de informações e 

papéis; 

- Proporcionando um aumento da lucratividade através da agregação de valor ao 

produto ou serviço, através da customização e desenvolvimento de competências por parte das 

organizações envolvidas; 

- Focalizando fornecedores essenciais, diminuindo a dependência de uma gama maior, 

e buscando a redução de estoque ao Longo de toda a cadeia. (GOMES [et al], 2004). 

 

3.0 A atividade hospitalar 

Para caracterizar as empresas de atividades hospitalares brasileiras é preciso buscar na 

legislação os principais pontos que integram o sistema de saúde no país, por ser um sistema 

complexo e predominar dois tipos de sistema: o público e o privado. 

Para começar a defini-los, partimos do que é caracterizado como hospital, que 

Scarazatti (2008, p.5) define como: “O Hospital é parte integrante de uma organização médica 

e social cuja missão consiste em proporcionar a população uma assistência médico-sanitária 

completa, tanto curativa como preventiva, e cujos serviços externos irradiam até o âmbito 

familiar; o hospital é também um centro de formação de pessoal da saúde e de investigação 

biológica e psico-social.” 

A classificação dos hospitais atuantes no Brasil tem a seguinte classificação: Hospital 

geral, de ensino e pesquisa, de emergência, de pequeno porte, pediátrico, de corpo clínico 

aberto e fechado, de apoio, especializado, local, beneficente e filantrópicos (BRASIL, 2009).  
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Segundo Pontes [et al] (2008, p.1): O setor hospitalar é uma das atividades de maior 

complexidade operacional. Ao concentrar recursos humanos altamente capacitados, 

tecnologia de última geração, processos diversificados e grande variedade de itens de 

consumo, esta instituição necessita de uma gestão extremamente eficiente. 

Tal classificação se faz essencial para um planejamento mais eficiente em relação à 

saúde, principalmente políticas específicas para cada um, a fim de facilitar o atendimento. 

Que de acordo com o Ministério da Saúde (2002): “Considerando que a classificação 

hospitalar se dará a partir do agrupamento dos hospitais com características semelhantes, 

sistematizando, desta forma, o conhecimento sobre grupos de hospitais e facilitando a adoção 

de políticas e de planejamento [...]”. 

O Brasil figura com aproximadamente 5000.000 leitos disponíveis parta atendimento 

à sociedade, sendo dispostos entre entidades públicas e privadas.  

 

Tabela 1: Leitos de Hospitais Brasileiros (2009) 

A importância dos hospitais particulares se mostra imensamente importante para o 

sistema de saúde existente no país, já que existe uma grande quantidade de hospitais 

particulares que operam com SUS(Sistema Único de Saúde), representando à maioria dos 

hospitais que prestam serviço gratuito a população. 

 

Tabela 2 – Hospitais disponíveis no Brasil (2009) 

Para se ter idéia da dimensão do setor de saúde, Temporão (2009) cita que: “[...] O 

setor de saúde responde hoje por 8% do PIB brasileiro, movimenta a cada ano R$ 160 bilhões 

e emprega 10% da população brasileira ativa”. 

 

3.1 Materiais e suprimentos hospitalares 

Materiais e suprimentos hospitalares demandam uma grande complexidade por parte 

das organizações de modo geral, são fundamentais para a sobrevivência tanto humana como 

hospitalar, pois sem os mesmos, não tem como um hospital funcionar. Alguns autores citam 
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que uma unidade hospitalar lida com cerca de 2500 a 5000 itens de materiais, desde 

medicamentos a materiais de limpeza. 

Os bens materiais podem ser caracterizados de duas formas: os de consumo e os bens 

patrimoniais. Os de consumo dizem respeito a materiais que serão utilizados diretamente 

como: Especialidades farmacêuticas; fios cirúrgicos; materiais de limpeza; gases hospitalares 

entre outros. Já os bens patrimoniais descrevem o bem propriamente empregado para que os 

bens de consumo sejam utilizados, como: Prédios; Ambulâncias; Móveis e utensílios; 

Incubadoras entre outros. Para isso há uma constante preocupação para com a preservação 

destes bens patrimoniais, e para a circulação e andamentos dos bens de consumo. (BARBIERI 

e MACHLINE, 2006). 

 Entre os principais itens críticos das atividades de saúde, podemos destacar: a falta 

de material, que afeta repetidamente as instituições públicas, impactando em seu desempenho; 

assim como os desperdícios e utilização de equipamentos que muitas vezes são usados de 

forma inadequada afetando todo o sistema; além da mão-de-obra desqualificado para a área de 

suprimento; e não menos a pouca utilização da logística na área de saúde.  (INFANTE e 

SANTOS, 2007). 

A falta de material afeta de forma significativa as instituições hospitalares públicas, 

onde a qualidade do atendimento acaba sendo prejudicada em decorrência disso. Quando 

funcionários não sabem a relação de desperdício, esse fato acaba afetando financeiramente um 

hospital e por conseqüência afetando a falta de material na instituição, assim como a 

utilização inadequada de equipamentos, afetando o atendimento a outros pacientes. 

 Segundo Lourenço e Castilho (2006, p. 16) estão: [...] as possíveis causas que levam 

á falta de materiais podem ser decorrentes de inúmeros problemas de ordem estrutural, 

organizacional e individual. Portanto, para se chegar á causa, deve-se fazer uma ampla 

análise, inclusive da própria política institucional relacionada aos materiais, uma vez que ela é 

fator primordial para aquisição e estocagem de materiais na instituição. 

 

4.0 A Atividade de Compras 

 A área de compras para as organizações são na maioria das vezes atividades 

complexas devido à forma dos processos, estas precisam estar atentas às compras certas, na 

hora e no momento adequado, para não prejudicar a organização. Compras em horas 

inadequadas, em quantidades superiores ou inferiores geram custos para as organizações, por 

isso é preciso um bom sistema de gerenciamento de compras, para que o processo de 

aquisição seja realizado eficientemente. 

A atividade compras tem por finalidade suprir as necessidades da empresa mediante a 

aquisição de materiais e/ou serviços, emanadas das solicitações dos usuários, objetivando 

identificar no mercado as melhores condições comerciais e técnicas. (VIANA, 2002) 

 Vários fatores precisam ser analisados na hora da compra de materiais e suprimentos 

hospitalares como: qualidade dos produtos, prazo de validade ou garantia, fornecedores 

potenciais, localização dos fornecedores, integração, padronização de produtos entre outros, a 

fim de facilitar e agilizar a compra certa, assim como a organização precisa ter uma gestão 

coerente com a sua real necessidade, possuindo um planejamento eficiente. 

Para Carvalho [et al] (2004 p.22), os objetivos de compras são:  
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“Selecionar os melhores fornecedores do mercado, ajudar a gerar o desenvolvimento 

eficaz de novos produtos, proteger a estrutura de custos da empresa, manter o correto 

equilíbrio da relação qualidade / valor, monitorar as tendências no mercado de 

suprimentos e negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que buscarão 

benefício mútuo Por meio de desempenho economicamente superior”. 

A parte de compras é um componente importante para o hospital, pois sem o material 

não existe a possibilidade de tratar seu cliente, por isso os gestores dessa área precisam 

analisar bem na hora de comprar suprimentos e materiais hospitalares. Dessa forma, analisar 

bem o mercado no qual está atuando é fundamental para a área administrativa hospitalar. 

Nessa fase de análises é possível agregar valor com os seus fornecedores, reduzindo custos, 

aumentando a qualidade e prestando um nível de serviço adequado. 

 

 

5.0 Estudo de Caso 

A pesquisa foi realizada em hospitais privados, 11 no total, de pequeno e  médio porte, 

sendo composta por um questionário de 18 perguntas, divididas em duas partes, a primeira 

referindo-se a caracterização do hospital e a segunda mencionando a integração do mesmo 

com os seus fornecedores. 

O estudo tem uma visão geral das técnicas utilizadas pelas organizações hospitalares 

do Estado de São Paulo onde o questionário foi empregado, a seguir são apresentados os 

dados referentes às respostas fornecidas.  

A primeira questão diz respeito as principais formas de aquisição, onde foi possível 

observar a equivalência entre as compras programadas e emergenciais, porém a 

predominância são as aquisições de forma contínua, conforme apresentado a seguir: 

 

Figura 1: Principais Formas de Aquisição 

O segundo momento da pesquisa procura caracterizar as razões que levam as empresas 

a realizar as aquisições de forma contínua, onde foi possível verificar que a principal causa é a 

falta de espaço para armazenagem de grandes volumes de aquisição. Esse resultado é 

apresentado abaixo: 
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Figura 2: Compras Constantes ou Contínuas 

A seguir foram questionadas quais as causas que demandam o processo e compra, 

onde os hospitais responderam a classificação ABC e os baixos níveis de estoque como 

fatores preponderantes nesta decisão. 

 

Figura 3: Fatores principais de Compras de Suprimentos 

Na questão seguinte foi questionada a freqüência com que são realizadas as compras 

emergenciais, onde o que chamou muito a atenção é o fato de 27% das empresas 

desconhecerem essa freqüência, conforme descrito a seguir: 

 

Figura 4: Aquisição de Compras de Emergência 
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Um outro fator pesquisado é a freqüência com que são realizadas as compras 

emergenciais, sendo curioso a presença diária desse cenário: 

 

Figura 5: Freqüência de Aquisição de Compras de Emergência 

Aspectos como as fontes de fornecimento foram alvo dessa analise e pode ser 

vislumbrado 38% dos volumes adquiridos sendo fornecidos por distribuidores, e o mais 

curioso são os 10% adquiridos do varejo. A seguir é apresentada essa analise: 

 

Figura 6: Fontes de fornecimento 

O questionário também visou às compras de medicamentos que representam uma 

parcela substancial em qualquer compra de hospital, no qual foi perguntado qual a 

porcentagem de compras de medicamentos hospitalares. 

Para grande parte dos hospitais as compras de medicamentos representam em torno 

de 21 a 40% do total de compras efetuadas por estes, agora para quatro hospitais esse chega a 

representar em torno 41 a 60% das compras, uma unidade respondeu que não possui um dado 

específico e outro respondeu que terceiriza a compra de medicamentos. 
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Figura 7: Porcentagem de Compras de Medicamentos 

O critério de compra de medicamentos também foi questionado. Para cinco hospitais, 

eles trabalham utilizando mais de um critério para compras de medicamentos, outros seis 

hospitais trabalham com um só critério para aquisições, os mais utilizados de forma geral são 

as compras programadas de tempos em tempos com os fornecedores e conforme o nível de 

estoque do hospital, como dito anteriormente uma unidade terceiriza sua compra o que no 

gráfico representa os outros. 

 

Figura 8: Formas de Compras de Medicamentos 

Prosseguindo o questionário, foi perguntado se o hospital trabalhava com estoque de 

segurança. Para 82% dos hospitais, ou mais precisamente nove hospitais estes trabalham com 

estoque de segurança, uns trabalham conforme dias de estoques (citados: 7 a 10 dias) outros 

com uma porcentagem (citados 25%, 20%, de 10 a 30%, 30% e 15%) e uns não assinalaram a 

porcentagem, fato que pode caracterizar a não informação por parte deste, ou seja, no hospital 

não existe a precisão do estoque de segurança. 
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Figura 9: Estoque de Segurança 

A maior parte dos hospitais possui gestores com formações compatíveis com as 

atividades exercidas, sete precisamente, outros quatros não possuem formação acadêmica 

condizente, mas possuem experiências com as funções exercidas. 

Todos os hospitais mantêm índices de avaliação de fornecedores, sendo os principais 

critérios analisados: o cumprimento de prazos e custos, a qualidade e logo em seguida a 

confiabilidade, sendo que poucas organizações estão preocupadas com a flexibilidade e 

inovação, e mais alarmante ainda, nenhum destes estão preocupados com a gestão financeira 

de seus fornecedores, fato que deve ser considerado na hora de qualificar um potencial 

fornecedor, pois tal situação pode prejudicar a organização.  

Todos os onzes hospitais responderam que o cumprimento de prazos e os custos são 

principais fatores na escolha do fornecedor, em seguida veio à qualidade respondida por dez 

hospitais, logo depois cinco hospitais responderam que também utilizam como critério a 

confiabilidade, a flexibilidade foi citada por apenas três hospitais, o que não representa um 

número elevado, sendo um item importante para as organizações de modo geral, outro item 

que só um hospital demonstrou-se preocupado, foi com a constante inovação de seus 

fornecedores. 

 

Figura 10: Critérios para escolha do fornecedor 

 A seguir, foi questionado, sob a ótica do entrevistado, qual é analisado o nível de 

integração que ele considera que tem com os seus fornecedores, sendo apresentados três 
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pontos de vistas, onde o mesmo deveria apontar qual representa melhor o comportamento de 

sua empresa; o primeiro se refere ao nível baixo de integração, aquele que a relação permite 

somente a efetuação da compra e nada mais; o segundo se referindo ao nível médio de 

integração, permitindo uma aproximação moderada, como exemplos pequenos 

desenvolvimentos, e por último o nível de integração alto, sendo o hospital totalmente 

integrado ao fornecedor, possuindo um sistema de informação em tempo real, exemplo, 

integração estratégica. A seguir é apresentado o resultado. 

 

Figura 11: Nível de integração entre hospitais e fornecedores 

 Sendo que um hospital respondeu que tem nível baixo e alto com os seus 

fornecedores, no qual o gráfico só analisou a integração de nível alto para evidenciar a 

pesquisa, pois o principal objetivo era se a organização desenvolvia alguma atividade com os 

seus fornecedores. 

Visando caracterizar o nível de integração com os fornecedores foi perguntado se o 

hospital possuia algum tipo de software que integre o hospital com os seus fornecedores. Sete 

hospitais reponderam que sim, existe algum tipo de software que integra o hospital com os 

seus fornecedores, sendo o principal meio citado o portal Bionexo, para três hospitais não 

existe nenhum tipo de software que integre o hospital a seu fornecedor, e uma resposta foi 

deixada em branco. 

 

Figura 12: Utilização de software de integração 
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6.0 Considerações Finais 

 Alguns fatores ficam evidentes nessas organizações, primeiro, algumas organizações 

não possuem um fluxo de informação conciso, fato que fica evidenciado pela falta de 

informação nas respostas do questionário, o que por outro lado pode também denotar a falta 

de conhecimento do próprio gestor; segundo, independente do porte do hospital, a integração 

ou aproximação maior do fornecedor depende exclusivamente da organização, evento que 

ficou caracterizado no questionário, isso possibilita concluir que depende exclusivamente da 

organização se aproximar de seus fornecedores e desenvolve-los da melhor forma possível, 

possibilitando a geração de valores que beneficiem mutuamente ambos. 

 Um fator que pode ser trabalhado pelas organizações é a melhoria da análise de suas 

operações a fim de minimizar os impactos que essas provocam em suas atividades cotidianas, 

assim como analisar sob um ponto gerencial a relação com  seus fornecedores.  

Um fator interessante está relacionado as questões de porte das instituições, onde, 

independente de sua dimensão, tem práticas muito similares a seus concorrentes, e não 

demonstra assim o devido desenvolvimento decorrente do volume de recursos obtidos ou das 

necessidades específicas de determinados tipos de usuários. 

Fatores como a gestão financeira, a flexibilidade, confiabilidade e a sua constante 

inovação, no qual fica comprovada a preocupação da organização de acompanhar as 

tendências e procurar melhorar sempre seus produtos e serviços não são alvo para a escolha 

de fornecedores.  

Outro fator relevante, pode ser a oportunidade para o investimento contínuo na 

capacitação de seus colaboradores, principalmente os gestores, que são os que comandam 

todas as operações de compras, procurando obter um melhor desempenho por parte destes na 

organização. 

Cabe ainda salientar o imenso espaço existente para o aprimoramento das práticas 

exercidas por essas organizações, no intuito de melhorar o desempenho e oferecer atividades 

com maior valor agregado, qualidade e confiabilidade a seus usuários. Além de poder auferir 

dos ganhos que podem ser obtidos com uma operação enxuta e competente. 
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