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RESUMO
O presente estudo versa sobre a qualidade do processo de compras nas organizações dos
dias atuais, visando destacar a importância do setor de compras para o processo logístico
das empresas. Neste sentido, será enfatizado aspectos relevantes a respeito do tema,
compreendendo discussões teóricas sobre o conceito e as etapas do processo de compras; a
função compras no contexto organizacional, bem como as bases para se alcançar a
qualidade do processo de compras nas organizações. A pesquisa se constitui como sendo
de natureza bibliográfica, descritiva, explicativa e qualitativa.

Palavras-chave:Compras;processo de compras;qualidade.

ABSTRACT
This studyfocuses on thequalityof the procurement processin organizationsof today, aiming
to highlightthe importance ofthe purchasingprocessforlogisticscompanies. In this regard,
relevant aspectswill be emphasizedon the subject, includingtheoretical discussionsabout
the conceptand stepsof the procurement process, the procurement functionwithin the
organizational contextas well asthe foundation forachievingthe qualityof the procurement
processin
organizations.The
researchisas
likelybibliographic,
descriptive,
explanatoryandqualitative.
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1 Introdução
O presente estudo tem a finalidade de suscitar discussões teóricas sobre a qualidade
do processo de compra nas organizações, uma vez que o setor de compras nos dias atuais é
visto como parte do processo logístico das empresas, ou seja, faz parte integrante da
Cadeia de Suprimentos.
A reestruturação tecnológica das empresas torna-se cada vez mais importante a
atualização da informação e o dinamismo por parte das pessoas que trabalham nesta área.
Os setores de compras têm como principais responsabilidades a escolha de fornecedores
adequados e a negociação de preços.
Esta pesquisa, de modo geral, tem como objetivo compreender e apresentar o
conceito e as etapas do processo de compras a partir da efetivação deste processo para a
melhoria da sua qualidade, e de modo mais específico identificar o papel estratégico de
compras no contexto organizacional; discutir a função compras na estrutura organizacional
e enfatizar os fatores que contribuem a melhoria da qualidade do processo de compra nas
organizações.
A presente pesquisa caracteriza-se por aprofundar os conhecimentos sobre a o
processo de compras nas organizações através do método explicativo, aplicado e
bibliográfico. É descritiva porque visa expor de forma sucinta todo o processo de compra
no contexto organizacional. É explicativa porque busca uma relação de causa-efeito para a
atual situação da função compras nas empresas. É ainda, bibliográfica, pois será relatado os
aspectos mais relevantes referentes ao tema proposto, para tanto, se buscará subsídios em
livros, artigos e revistas especializadas entre outras informações consistentes relacionadas
ao tema em questão. E por fim, é aplicada à medida que se trata de um problema real e
concreto que precisa de propostas para a melhoria da qualidade do processo de compras.
Inicialmente, apresenta-se o marco teórico do problema enfatizando as discussões
sobre o processo de compras em uma organização, bem como o papel estratégico de
compras neste contexto. Em seguida, expõem-se concepções teóricas acerca da função
compras no contexto organizacional no que se refere à melhoria da qualidade de todo o
processo, apresentando ações que podem ser bastante relevantes para o alcance desta meta.
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2 O Processo de Compras em uma Organização
2.1 Compras
2.1.1 Conceito, objetivos e etapas
O processo de compras como parte integrante da logística empresarial, exige que se
tenha um entendimento claro acerca da sua definição, importância, objetivos e etapas.
Segundo Ballou (2004, p. 356) as compras envolvem a aquisição de matériasprimas, suprimentos e componentes para o conjunto da organização. De acordo com o
referido autor o setor de compras ocupa uma posição importante na maioria das
organizações, tendo em vista que as mercadorias comercializadas pela empresa
representam, em geral, de 40% a 60% do valor final das vendas de qualquer produto.
De acordo com Arnold (2003, p. 209) o setor de compras possui os seguintes
objetivos:
a) Movimentar e controlar o fluxo de dinheiro da melhor maneira possível, em
virtude das compras representarem um investimento;
b) Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias;
c) Obter mercadorias e serviços ao menor custo;
d) Garantir o melhor serviço possível e monitorar as entregas por parte do
fornecedor;
e) Desenvolver e manter boas relações com fornecedores;
f) Servir eficazmente na consecução de matérias-primas e artigos indispensáveis
à fabricação, comercialização de produtos ou serviços a fim de manter a empresa
em operação.

É essencial que o setor de compras das organizações observe esses objetivos, para
que venha correr o risco de perder sua competitividade no mercado.
A área de compras tem a função primordial de assegurar a disponibilidade dos
materiais no tempo certo, em quantidade e qualidades certas, ao preço certo e do
fornecedor certo (PLANTILLO, 2006, p. 122).
O processo de compras se desenvolve por meio de diversas etapas, conforme o
esquema a seguir:
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Receber e analisar as requisições de compras
Selecionar fornecedores
Determinar o preço correto

Encontrar fornecedores potenciais,
emitir solicitações para cotações,
receber e
analisar cotações e
selecionar o fornecedor correto
(mínimo de três cotações)

Emitir pedidos de compra

Fazer um acompanhamento para garantir que
os prazos de entrega sejam cumpridos

Receber mercadoria e verificar se o que foi
entregue está de acordo com o pedido

Aprovar a fatura para o pagamento do
fornecedor
Avaliar a performance do fornecedor - manter ou
eliminar
Figura 1 – Passos do processo de compras
Fonte: SEBRAE (2013)

A organização de todas as etapas necessárias é fundamental para que o processo de
compras sejam realizado com qualidade, atendendo as reais necessidades da empresa.
2.1.2 O papel estratégico de compras
Atualmente as empresas se preocupam muito com o processo de compras, pois este
sendo executado com sucesso pode ser motivo de redução de custos para a empresa. Neste
sentido cabe “aos responsáveis por tal processo estarem atentos a preço, prazo, volume e
qualidade para se beneficiarem da execução eficaz deste processo”. (DIAS, 2005).
Corroborando com a assertiva Martins e Alt (2007, p. 63) mencionam que o
processo de compras:
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[...] assume papel verdadeiramente estratégico nos negócios de hoje em face do
volume de recursos, principalmente financeiros, envolvidos, deixando cada vez
mais traz a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática e
repetitiva, um centro de despesas e não um centro de lucros.

De acordo com Baily et al (2012, p. 39) as principais razões para o crescimento do
envolvimento de compras na tomada de decisões estratégicas são as seguintes:
41
a) As compras são vistas como uma área de agregação de valor, não
simplesmente de redução de custos;
b) A inovação rápida de produto exige uma equipe gerencial mais integrada, que
envolva todas as funções e adote uma abordagem de processo em vez de
funcional para a administração;
c) Há um movimento para visão holística em relação á integração de fluxos de
materiais e de informações, tanto interna quanto externamente, como, por
exemplo: MRP, MRP II e sistemas de informações integrados, como EDI e
conceitos de cadeia de suprimentos, como fluxo de valor e administração de
pipeline;
d) O envolvimento ativo do fornecedor pode reduzir custos;
e)Empenho com os custos estratégicos de suprimentos em vez de com os preços
a custo prazo;
f) Benchmarking em relação às empresas japonesas que, por longo tempo, viram
a atividade como importante fator estratégico;
g) Maior consciência do crescimento do gasto em materiais e do potencial de
lucro das compras.

Um dos principais problemas enfrentados pela atividade de compras e suprimentos
em muitas organizações tem sido o fracasso em desenvolver um papel estratégico proativo.
Desde os anos de 1980, as organizações tornaram-se mais consciente do papel que a
atividade pode tomar particularmente a vantagem estratégica que poderia ocorrer se
adequadamente desenvolvida.
Diversos modelos foram desenvolvidos para indicar desenvolvimento ou outras
características da atividade de compras, indicando ser necessário identificar o estágio de
desenvolvimento atingido pela atividade e providenciar o desenvolvimento apropriado
exigido.
Estudos voltados têm mostrado a influência particularmente forte da área de
manufatura, dentro das organizações e a insistência em fabricar produtos, em vez de
comprá-los fora, têm criado grandes problemas estratégicos. A inabilidade da função
compras e suprimentos, resultante de sua falta de desenvolvimento, em contribuir
efetivamente para a decisão de fabricar ou comprar, tem enfraquecido as perspectivas de
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sobrevivência a longo prazo de muitas organizações de manufatura e gerado custos
maiores do que o necessário.
De acordo com Baily (2012) uma operação de compras estratégicas proativa é
muito importante neste contexto, pois pode dar à organização uma vantagem competitiva
ao reduzir o desperdício na cadeia de valor. Entretanto as estratégias de compras não
podem ser desenvolvidas isoladamente, precisam estar intrigadas à estratégia corporativa
para ser bem-sucedidas. O autor chama a atenção para os diversos níveis hierárquicos
existentes na empresa que podem estar diretamente envolvidos com a função de compras,
conforme quadro a seguir:
NÍVEL

NÍVEL

ESTRATÉGICO

TÁTICO/GERENCIAL

NÍVEL OPERACIONAL

- Pesquisa de compra;

- Métodos de compra;

- Expedição;

- Planejamento a longo

- Negociação;

- Manutenção de registro

prazo;

- Orçamento;

sistemas;

-Previsãode

-Desenvolvimento de

- Cobranças de faturas;

disponibilidade;

interface;

- Manipulação de requisição;

- Determinação de

- Desenvolvimento de

- Investigação/cotações;

política;

funcionários;

- Determinação de preço;

- Fonte única;

- Contratação;

- Devoluções etc.

-Comercialização

- Técnicas de redução de

recíproca;

custos etc.

- Ética;
- Negociação pós-acordo
etc.
Quadro 1 – A função compras entre os níveis hierárquicos da organização
Fonte: Adaptado de Baily (2012, p. 86)

Assim, mesmo tendo conhecimento de que há na empresa setores ou departamentos
específicos para realizar o processo de compras, é notório que os mesmos não são capazes
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de realizar tal processo isoladamente, pois necessitam de auxílio, principalmente
informacional devárias partes da organização, tais como da área técnica sobre
especificações do produto, da áreade vendas a quantidade, da área financeira o respaldo
monetário para se fazer as aquisições eassim por diante. Para Arnold (2003, p. 34) as
compras “se tratam de um processo tão amplo que acaba sendoresponsabilidade de todos
na organização”.
Uma característica que deve ser levada em consideração na organização de um
departamento de compras é a importância dos serviços de apoio para os compradores.
Geralmente, nas organizações maiores, os serviços de apoio para mais extensivos estão
disponíveis: analistas de custos, economistas, assessores jurídicos e outros especialistas
ajudam

a

atingir

os

objetivos

organizacionais.

Os

sistemas

de

informações

computadorizados também dão uma contribuição significativa.
Em todos os casos, deve-se enfatizar a equipe de trabalho: não apenas dentro do
departamento, mas também entre o usuário e o fornecedor. O papel do comprador foi
descrito como o de um “catalisador” na promoção da interação útil entre fornecedor e
usuário. Isso é particularmente importante em assuntos técnicos, em que o papel de
coordenação do comprador pode ser importante no relacionamento tecno-comercial bemsucedido entre as organizações de compras e de suprimentos.
Na organização departamental, é importante considerar os talentos e as forças mais
expressivas dos indivíduos de uma organização. Colocar pessoas em tarefas que podem
fazer melhor; usar os melhores talentos e habilidades disponíveis e, constantemente,
esforçar-se para desenvolver os indivíduos e o grupo inteiro.
Conforme Drucker (apud BAILY, 2012) ao enfatizar a boa estrutura
organizacional, diz queesta por si não assegurará o bom desempenho; são necessárias
pessoas capazes e motivadas para desenvolver a organização. Entretanto, uma estrutura
organizacional deficiente torna o bom desempenho impossível, não importa a qualidade
individual dos gerentes. Assim, a melhor estrutura organizacional sempre melhorará o
desempenho.
As organizações exigem controle, coordenação e comunicação. Essas existências
precisam ser cuidadosamente consideradas no desenvolvimento de qualquer organização,
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seja em nível de departamento, de empresas ou de grupo. Também é importante assegurar
o desenvolvimento continuo da organização e desses sistemas relacionados para o
atendimento de circunstâncias mutantes.
2.2 A função compras na estrutura organizacional
Quando se questiona onde a função compras deve estar localizada na estrutura
organizacional, muitos autores têm concordado que não existe resposta simples para esta
questão.
Em alguns casos, a função pode não ser significativa e será colocada em posições
inferior na hierarquia. O inverso é verdadeiro quando o volume de gastos em compras e
relação ao faturamento da empresa é expressivo e exige que um executivo experiente seja
indicado para assumir a função, quando os fornecedores-chaves estão em mercadores
voláteis ou quando a proporção do custo em um produto final é significativa.
Conforme indica Baily (2012) há organizações em que a função está mais
frequentemente subordinada á produção. Provavelmente, essa posição reflete as atitudes
tradicionais nas organizações, bem como a qualidade dos representantes dos fornecedores.
Como resultado, as funções de compras mais amplas são desempenhadas por pessoas ou
são atribuídas a compradores habilitados. Em tais circunstâncias, os funcionários de
compras competentes podem precisar chamar atenção das administrações tradicionais
sobre o potencial da função. Depende da importância atribuída à função compras, ela pode
ser responsabilidade de um gerente exclusivo ou pode ser atribuída a um gerente com
interesses relacionados: diretoria, gerente financeiro, gerente de recursos humanos, gerente
de produção, gerente de marketing e gerente de engenharia.
Logo, de acordo com Baily (2012, p. 89) a função compras é importantequando:
A importância percebida da função compras cresce em relação direta com a
redução do tempo de duração do ciclo de vida do produto.
A função compras é percebida como importante quando o negócio em questão
relaciona-se significativamente com mercado ou mercados voláteis.
A função compras é importante sempre que a organização gastar parte
significativa de seu faturamento na aquisição dos bens e serviços necessários
para o negócio.
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As boas compras exigem que sejam levados em consideração os objetivos de
muitos fatores de interesse da organização inteira, e os gerentes de linha envolvidos em
determinados aspectos do desempenho organizacional podem não achar isso fácil. Os bons
compradores são também reconhecidos como especialistas da empresa, pessoas a quem os
colegas de todos os níveis solicitam informações e orientações em assuntos de
suprimentos.
A função compras exige executivos dotados de grande potencial na organização,
esse potencial pode ser realizado apenas pela centralização eficaz das responsabilidades e
da autoridade de compras. Isso não ocorre por que os suprimentos são mais importantes do
que outras funções; ao contrário, ocorre em razão de área de suprimentos afetar todas as
partes da organização em que o processo de trabalho resulta diretamente em lucros ou
prejuízos.
3 A QUALIDADE DO PROCESSO DE COMPRAS
3.1 Qualidade
O conceito de qualidade é muito subjetivo, pois, está relacionado diretamente às
percepções que cada indivíduo possui do processo. Diversos fatores como cultura, modelos
mentais, tipo de produto ou serviço prestado, necessidades e expectativas influenciam
diretamente nesta definição.
O termo qualidade vem do latim qualitate, e é utilizado em situações bem distintas,
ou seja, tem diversas utilizações e por isso o seu significado nem sempre é de definição
clara e objetiva. Este conceito normalmente está ligado aos seguintes aspectos: excelência,
valor, especificações, conformidade, regularidade e adequação ao uso.(KUCZMYNDA,
2010).
A excelência trás a idéia de que na qualidade devem-se aplicar os melhores talentos
e esforços para produzir sempre resultados mais elevados. Ao fazer as coisas bem feitas
logo na primeira vês reduz tempo, custo com o retrabalho e conserto. A excelência é uma
característica que distingue alguma coisa pela superioridade em relação aos semelhantes, é
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o melhor que se pode fazer, visando sempre o padrão mais elevado de desempenho em
qualquer campo de atuação (MENDES JR, 2011).
A qualidade de um produto ou serviço pode ser olhada de duas óticas: a do produtor
e a do cliente. Do ponto de vista do produtor, a qualidade se associa à concepção e
produção de um produto que vá ao encontro das necessidades do cliente. Do ponto de vista
do cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade reconhecida ao
produto.(KUCZMYNDA, 2010). Portanto, pela ótica dos clientes, a qualidade não é
unidimensional, os clientes não avaliam um produto tendo em conta apenas uma, mas
várias das suas características. Assim, a qualidade é um conceito multidimensional. A
qualidade tem muitas dimensões e é por isso mais difícil de definir.
Do ponto de vista da empresa, contudo, se o objetivo é oferecer produtos e serviços
de qualidade, o conceito não pode ser deixado ao acaso. Tem de ser definido de forma
clara e objetiva. Isso significa que a empresa deve apurar quais são as necessidades dos
clientes e, em função destas, definir os requisitos de qualidade do produto. Todo o
funcionamento da "empresa de qualidade" gira em torno da oferta do conceito de qualidade
que foi definido. (KUCZMYNDA, 2010).
Considerando as diferentes conotações e significados da palavra “qualidade” alguns
autores entendem que “qualidade é tudo o que o cliente considera como tal”, outros
afirmam que qualidade é um assunto relacionado à vantagem estratégica. De acordo com
Baily (2012, p. 118) a qualidade pode ser definida como “o conjunto amplo de
características de um produto ou serviço relevantes para atender às exigências”.
3.2 Problemas do setor de compras e alternativas de melhoria
Alguns problemas são bastante evidentes quando se trata de atender corretamente
todas as etapas do processo de compras. Entre eles destacam-se (SEBRAE, 2013):
a) Compras de emergências:
Ocasionam aquisição com preços altos, rupturas no estoque, paralisação da
unidade. Geralmente é motivado por falta de controles por parte de quem requisita. Neste
caso, sugere-se com alternativas: estabelecer controles, identificar os focos de emergência;
criar manual de procedimentos; estabelecer prioridades de atendimento.
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b) Especificações incorretas;
c) Falhas dos fornecedores;
d) Burocracia excessiva;
e) Ingerências.
O SEBRAE (2013) diz que uma vez tomada à decisão sobre o que comprar, a
segunda decisão mais importante refere-se ao fornecedor certo.Um bom fornecedor é
aquele que tem tecnologia para fabricar com qualidade e capacidade para produzir as
quantidades necessárias.
Por isso, alguns fatores devem ser observados na escolha dos fornecedores:
-Potencial de relacionamento - curto e longo prazo;
- Habilidade técnica para produzir / fornecer;
- Desenvolvimento de um novo produto (e como consequência um novo fornecedor);
- Confiabilidade;
- Serviço de pós-venda;
- Localização do fornecedor;
- Relacionamento com a concorrência;
- Separar o pequeno e o grande fornecedor;
- Preço e prazo.
Conforme a literatura estudada verificou-se que muitos dos problemas encontrados
no processo de compras, geralmente, são identificados na origem dos pedidos, os motivos
seriam a falta de planejamento, que poderia otimizar os processos, e a falta de qualidade
dos pedidos, incluindo neste caso, especificações técnicas inadequadas e processos mal
instruídos.
Por outro lado, diversos estudos têm mostrado que a empresa que busca a melhoria
contínua deve ter a área de compras voltada para um foco estratégico.
Neste sentido conforme preleciona Viana (2006) pode-se dizer que as empresas ao
longo do processo de compras devem estabelecer alguns objetivos primordiais, entre os
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quais se destacam: especificação de qualidade e quantidade desejadas, melhor preço e
prazo desejado. Além disso, se faz necessário mencionar outras duas atividades correlatas e
importantes para o processo:
a) pesquisa: estudo de mercado; estudo dos materiais; análise dos preços; investigação
das fontes de fornecimento e vistoria dos fornecedores.
b) aquisição: análise das cotações; entrevista com vendedores; negociação; efetivação
das encomendas.
Outros aspectos podem ser levados em consideração quando se tem em vista a
qualidade do processo de compras como, por exemplo, a vantagem competitiva. O
desenvolvimento de conceitos e técnicas,como as seguintes, tem proporcionado impacto
importante sobre as compras (BAILY, 2012):
a)EDI.
b)Just in time.
c)Manufatura e suprimentos enxutos.
d)Logística integrada.
e) Administração de qualidade total.
f) Conceitos de fluxos de valor.
Se as funções compradas não forem suficientemente desenvolvidas, a
implementação dessas ideias é impraticável. Todas as estratégias requerem o
desenvolvimento de cadeias de suprimentos mais racionalizadas do que aquelas que se
movem em direção a filosofias consagradas. Segundo Baily (2012) os fornecedores
precisam trabalhar próximos aos funcionários da organização compradora para
desenvolver produtos e méritos comerciais apropriados a eliminar o desperdício em todas
as suas formas.
Outro aspecto relevante é atividade do concorrente. Frequentemente, as
organizações são pressionadas a desenvolver novas ideias para acompanhar o que os
concorrentes estão realizados. Conforme Baily (2012) dá-se a esse processo o nome de
benchmarking, embora se deva deixar claro que não se trata simplesmente de copiar boas
ideias. A demonstração dos benefícios que uma função suprimentos desenvolvida confere a
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uma organização tem sido estimulante para outras empresas melhorarem essa função, e
isso, por sua vez, tem elevado o perfil das compras.
Não se pode deixar de mencionar ainda, como aspectos relevantes neste contexto,
às demandas do consumidor e a tecnologia. O consumidor está sendo visto agora como de
maior importância para a organização. Já não é aceitável oferecer um serviço de qualidade
secundária se você deseja permanecer rentável e mantiver a participação de mercado. As
organizações devem estar preparadas para desenvolver novas práticas e produtos de
maneira rápida e eficaz. Por sua vez, isso exige melhorias significativas na interface
interna entre, por um lado, as atividades de compras, e, por outro, entre produção,
marketing, finanças etc., bem como fornecedores e clientes. (BAILY, 2012).
A progressão tecnológica exige que as organizações devem ter planos formulados
para lidar com o desenvolvimento. A função compras precisa estar ativamente envolvida.
Um exemplo pode ser encontrado no desenvolvimento do intercâmbio eletrônico de dados
(EDI). É imperativo que a função compras tenha uma base apropriada de fornecedores e
esteja envolvida com eles para o desenvolvimento e uso dessa tecnologia
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou a importância das compras no contexto organizacional,
considerando a sua competitividade no mercado. É uma área que vêm ganhando espaço e
evidência no contexto das organizações.
Com base na literatura estudada é possível afirmar que a gestão de compras é uma
atividade de grande importância para o bom gerenciamento das organizações, tida como
um fator estratégico nos negócios, tendo em vista a visibilidade dos benefícios que uma
gestão eficiente tende a oferecer como, por exemplo, uma melhor lucratividade, aumento
da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e, consequentemente, aumento da
satisfação dos clientes.
Estes fatores assim como a reestruturação tecnológica das empresas, tornam-se
essenciais a utilização da informação e o dinamismo por parte das pessoas que trabalham
no setor de compras. Mas, sem esquecer, num sentido amplo, que uma gestão de compras
eficiente e de qualidade é uma responsabilidade de todos na organização.Logo, não restam
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dúvidas, que um processo de compras eficiente está inter-relacionado com a qualidade de
produtos, minimização dos custos de produção, maior agilidade nas aquisições, o que se
manifesta de maneira positiva nas organizações.
Desta forma, conclui-se a área de compras necessita fazer uso de novas estratégias de
compras visando melhorar a qualidade de serviços e/ou produtos. Estas atitudes resultam
uma significativa contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos e das metas das
organizações.
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