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RESUMO 

Em função da alta concorrência e do surgimento da globalização, as organizações têm buscado 

continuamente medidas para reduzir custos e aumentar os lucros. Neste contexto está o setor de compras 

que a cada dia vem ganhando um espaço cada vez mais relevante, encarado como um setor estratégico 

e de suma importância, que pode trazer um diferencial competitivo para a organização, que pode reduzir 

consideravelmente os custos. O objetivo deste trabalho é analisar a eficácia da implementação da 

metodologia de Gestão de Categorias em compras dentro de uma empresa privada no ramo de geração 

de energia elétrica. Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica que forneceu o embasamento 

dos conhecimentos relatados, em seguida foi feita uma pesquisa de campo, por meio de uma entrevista 

realizada com o coordenador do setor de compras para a obtenção dos dados, visando mostrar a 

influência que as estratégias de compras exercem diretamente no processo de suprimentos, envolvendo 

o gerenciamento, construção, implementação e avaliação. Para concluir foi feita uma análise dos dados 

coletados e foi perceptível observar os principais ganhos obtidos com a metodologia, como a redução 

de custos e o aumento de saving. 

 

Palavras-chave: Gestão de Compras; Categorias; Estratégia. 

 

ABSTRACT 

Due to high competition and the emergence of globalization, organizations have continually sought 

measures to reduce costs and increase profits. In this context it is the purchasing sector that every day is 

gaining an increasingly relevant space, seen as a strategic and extremely important sector, which can 

bring a competitive advantage to the organization, which can considerably reduce costs. The objective 

of this work is to analyze the effectiveness of the implementation of the Category Management 

methodology in purchases within a private company in the field of electricity generation. First, a 

bibliographic research was carried out, which provided the basis for the knowledge reported, then a field 

research was carried out, through an interview carried out with the coordinator of the purchasing sector 

to obtain the data, in order to show the influence that the strategies of Purchasing exercise directly in the 

procurement process, involving management, construction, implementation and evaluation. To 

conclude, an analysis of the collected data was made and it was noticeable to observe the main gains 

obtained with the methodology, such as cost reduction and increased savings. 

Keywords: Purchasing Management; Categories; Strategy. 

 

 

INTRODUCAO 

Em função da crise econômica e política, iniciada em meados de 2015, pela inesperada 

pandemia do Covid -19, as empresas ativas no mercado deparam-se com a necessidade de integrar uma 

gestão organizacional que seja eficiente e eficaz, a fim de minimizar os impactos causados por essas 

ocorrências. Diante desse cenário, as empresas precisam traçar estratégias bem definidas, objetivos 

claros e metas voltadas para otimização de custos, inovação, competitividade e permanência no mercado 
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para ser um diferencial entre os concorrentes. A administração de compras é uma atividade fundamental 

para alcançar esses objetivos, pois influencia diretamente nos estoques e no relacionamento com os 

clientes, além disso, está relacionada à competitividade e ao sucesso da redução de custos e melhorias 

consideráveis nos lucros.  

 O presente estudo tem como objetivo realizar a análise da implementação da Gestão de 

Categorias no departamento de Compras de uma empresa de grande porte voltada para o ramo de 

geração de energia elétrica (nomeada como “Empresa A”), com a intenção de esclarecer como a Gestão 

de Categorias de compras pode auxiliar na geração de valor, contribuindo na redução de custos e 

garantindo o provisionamento necessário para essa organização, além de avaliar de forma crítica as 

etapas da implementação, considerando o cronograma e os fatores importantes ocorridos durante a 

execução do projeto.  

É importante destacar e elucidar que a Gestão de Categorias é uma metodologia estratégica de 

suprimentos na qual os serviços e materiais a serem adquiridos para uma organização são tratados por 

categorias e cada categoria é classificada de acordo com sua criticidade, refletindo as necessidades da 

organização, e, a partir dessa classificação, são traçadas estratégias individuais e específicas por 

categorias, de modo a obter os melhores resultados previstos no planejamento estratégico. Através dessa 

metodologia, outros processos dentro do fluxo de compras também sofrem mudanças, a gestão e 

qualificação de fornecedores é um exemplo. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

A função de Compras 

Compras é um dos departamentos fundamentais para a gestão de suprimentos, é através 

dele que todos os insumos e serviços necessários para que a produção aconteça são adquiridos.  

Historicamente, a gestão de compras é um tema pouco explorado nas organizações, 

entretanto, o departamento de compras é essencial para a sobrevivência e permanência de uma 

empresa no mercado. Righetti et al. (2014, p. 29) definem a gestão de compras como sendo a 

“integração entre estratégias, processos e estruturas organizacionais que definem 

relacionamentos com fornecedores de tal forma que gere valor à organização”. 

Dito isso, é explicito dizer que o departamento de compras é um dos setores 

fundamentais para alcançar os objetivos e metas estabelecidos pela as organizações. 

Para Dias e Costa (2003, p. 16), 

 

O departamento de compras é uma área que presta serviços às demais unidades da 

empresa. Assim, quando é acionado para a missão de adquirir determinado produto, 
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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, consequentemente, para definir a 

especificação do produto. (DIAS; COSTA, 2003, p. 16). 

De certa forma, o departamento de compras pode ser visto como a “central de 

atendimento” dos departamentos internos da empresa, ou seja, todos integrantes da organização 

que demandam bens e serviços voltados para a execução dos processos organizacionais são 

considerados clientes internos. 

  

Comprar afeta indiretamente o fluxo de produtos no canal  de suprimento físico. As 

decisões relativas à seleção dos pontos de embarque do fornecedor, a determinação 

das quantidades de compra e os métodos de transporte, são algumas das decisões 

importantes que afetam os custos logísticos. (BALLOU, 2002. p. 327 apud MOTTA, 

2008, p. 28). 

A afirmação de Ballou demonstra como a função de compras pode impactar na cadeia 

de suprimentos. Para ele, a função de compras não envolve apenas a compra de matérias-

primas, suprimentos e serviços, mas também as determinações de como tais aquisições devem 

chegar ao seu destino final, definições de meios de transporte que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelo cliente interno, sendo eles (rodoviário, aéreo, marítimo, ferroviário, etc.), 

embalagens (pallets, caixas, etc), negociação de contratos, entre outros. 

 

O Processo de compras e as formas de comprar 

O processo adequado de compras tem variações de acordo com a estrutura e a política 

adotada pela empresa, porém neste processo existem etapas fundamentais que não sofrem 

variações, pois sem elas a execução das atividades principais de compras não é realizada. 

De acordo com Dias (2007, p. 268), as formas de operacionalizar as compras tem 

variações em função da estrutura de cada empresa. “Em sua sistemática são introduzidas 

alterações com várias características básicas para poder comprar melhor e encorajar novos e 

eficientes fornecedores”. De tempos em tempos, esse sistema vem sofrendo aperfeiçoamento, 

acompanhando a evolução do mundo, porém os elementos básicos permanecem os mesmos. 
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A Figura 1 ilustra de forma clara as etapas de compras, utilizando-se do fluxograma. 

Figura 1 – Processo de compras. 

 

Fonte: Francischini et al. (2002, p.19 apud LELIS, 2016, p. 25) 

 Com o avanço da tecnologia e da internet permitindo maior acesso em segmentos 

diversos no mercado, foram desenvolvidos novos métodos de comunicação e de compras, 

atingindo diretamente o processo de compras no geral, possibilitando a otimização e redução 

de custos nas atividades logísticas. 

Lelis (2016, p. 29) aborda uma das formas eletrônicas encontradas para facilitar o processo de 

compras conhecidas como EDI (Eletronic Data Interchenge). “[...] essa ferramenta funciona através da 

utilização de um computador, um modem, uma linha telefônica e um software de comunicação”.  

De forma geral, pode-se dizer que são sistemas utilizados para a automatização dos processos 

de compras que podem utilizar a internet como plataforma, de modo a possibilitar maior integração com 

os fornecedores, realizar compras melhores e mais inteligentes, adquirindo otimização de tempo e 

segurança das informações. 

 

A Gestão de Categorias 

Com o tempo as organizações identificaram o setor de compras como sendo um elemento 

estratégico, o departamento de compras foi sendo aprimorado e com isso, várias técnicas, metodologias 

e ferramentas foram desenvolvidos para a boa gestão de compras. 

Segundo Bim (2016), a gestão de categorias veio através da Metodologia de Strategic Sourcing.  
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[...] Strategic Sourcing é um processo estruturado de compras, que permite a 

identificação de oportunidades de redução de custos, através da análise sistêmica da 

situação atual, incluindo: planejamento estratégico; diagnóstico de gastos; Spend 

Analysis; mapeamento da base de fornecedores; entendimento dos processos e 

competências; avaliação dos cenários externo e interno; implementação de processos 

colaborativos, entre equipes internas multifuncionais e fornecedores. (BIM, 2016, p. 

65). 

  Righetti (2014) diz que o termo original da gestão de categorias vem do inglês Category 

Management e representa a estruturação de estratégias, ou seja, processos e estruturas organizacionais 

que são orientados por categorias ou famílias de compras, incluindo, também, de vendas. As definições 

das categorias podem seguir vários critérios como especificações de insumos, base de fornecedores, 

utilização interna etc. Exemplificando, existem as categorias de materiais elétricos, serviços logísticos, 

materiais de limpeza, materiais de escritório, entre outras. Para a implementação da gestão de categorias, 

em muitos casos, são utilizadas metodologias, facilitando a comunicação entre todos, para todos falarem 

a mesma língua, possibilitando otimização de tempo sem necessitar criar um novo caminho para 

construir acordo com os fornecedores, além de fornecer à empresa o gerenciamento do conhecimento 

gerado da gestão de categorias e o melhor controle e alcance das metas. 

Implementação de Gestão por categoria  

Neste tópico, a base bibliográfica foi encontrada exclusivamente no livro Stratégic 

Sourcing, da autora Cilene Bim (2016).   

Strategic Sourcing é um processo estruturado de compras, que permite a identificação 

de oportunidades de redução de custos, através da análise sistêmica da situação atual. 

Atualmente é possível encontrar diversas formas de estruturação e abordagem de seus 

conceitos, no entanto a abordagem adotada neste tópico envolve oito etapas bem definidas, que 

direcionam para uma análise profunda das categorias, na busca de oportunidades de redução de 

custos e melhorias na prestação de serviços.   

A Figura 2 abaixo mostra como é abordada a metodologia Strategic Sourcing. 

Figura 2 – Etapas da metodologia Strategic Sourcing 

 

Fonte: BIM (2016, p. 65) 
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As oito etapas da Metodologia poderão ser descritas da seguinte forma: 

ETAPA 1: Definir Requerimentos – Essa etapa é a primeira e uma das mais importantes e 

complexas de todo o processo de Strategic Sourcing, pois permite entender no detalhe o que está sendo 

comprado, bem como será definido o primeiro valor referência para apuração dos resultados do 

processo, que é denominado como Baseline 1 de Preços. 

Segue cada macro atividade envolvida nesta etapa: 

a) Segmentar Categorias – Esta atividade irá categorizar o que está sendo adquirido, definindo 

escopo de atuação para a aplicação da Metodologia.  

b) Levantar Volumetria –Nesta tarefa precisa inicialmente obter informações de volumetria das 

quantidades compradas e preços pagos por subcategorias, por bem ou serviço, por localidade, 

por estado, por fornecedor, por unidade de negócio etc. 

c) Levantar Especificações e Padrões – Esta atividade possui uma caraterística técnica, pois será 

necessário entrar no detalhe do que está sendo adquirido.  

d) Avaliar Precificação e Custos – A composição e evolução dos preços devem ser entendidas para 

que as tendências de evolução de custos/preço sejam avaliadas e os benefícios potenciais 

estimados sejam adequados à realidade do processo de aquisição.  

e) Levantar Contratos e Acordos Comerciais – É necessário levantar e avaliar os contratos e 

acordos comerciais em vigor, levantar contratos complementares ao principal, identificar 

indicadores de desempenho de fornecimento, identificar quais os níveis de serviços atuais, 

levantar indicadores de desempenho e/ou performance de fornecimento, identificar como é feito 

o monitoramento de performance do fornecedor e como é feito o controle de qualidade dos 

produtos. 

f) Analisar Processo Atual de Compras – Esta macro atividade tem por objetivo entender todas as 

etapas do processo de compras da categoria em análise.  

g) Avaliar Criticidade Interna e Barreiras – Esta ação permite identificar possíveis restrições 

futuras, evitando retrabalhos.  

h) Analisar Projeção de Demanda – Trata-se de certificar os volumes futuros, considerando 

principalmente abertura ou encerramento de filiais, unidades de negócios, descontinuidade ou 

início de novas linhas de produção etc.  

i) Documentar conclusões – Obrigatoriamente é necessário documentar cada etapa do processo. 

Essa documentação poderá ser composta por e-mails, cópias saneadas de contratos, planos, atas 

de reunião ou qualquer outro documento. 

 
1 Linha de base 
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j) Gerar Baseline de Preços – É o primeiro valor referência a ser gerado no processo. Deverá ser 

validada com a equipe de trabalho a forma pela qual foi constituído, assim como as premissas 

utilizadas quando necessárias. 

k) Apresentação Gerencial da Categoria – Tem por objetivo formalizar as principais conclusões de 

cada etapa, dessa forma, precisa-se elaborar e validar a apresentação gerencial desta etapa. 

ETAPA 2: Entender o Mercado Fornecedor – tem por objetivo obter um conhecimento 

profundo do mercado fornecedor, sua segmentação, dinâmica entre os concorrentes e o posicionamento 

da organização deste mercado em relação ao seu poder de barganha.  

Nesta etapa cada macro atividade envolvida deve: 

a) Estudar o Mercado Fornecedor – Elaborar um resumo do mercado fornecedor, identificando as 

principais fontes de informação, avaliar o quão concentrado ou fragmentado é o mercado, entre 

outros. 

b) Segmentar o Mercado – Possibilita uma análise mais detalhada das oportunidades do mercado, 

permitindo encontrar alternativas ao modelo atual de aquisição.  

c) Identificar Tendências – Tem por objetivo entender as tendências do mercado fornecedor, em 

longo prazo, sob os aspectos econômicos, políticos, sociais e tecnológicos.  

d) Realizar Entrevistas com Fornecedores – O objetivo não é homologar fornecedores, mas, sim, 

pesquisar, aprender. 

e) Analisar 5 Forças de Porter –Tem como principais objetivos entender o ambiente externo e 

identificar ações e estratégias para obter diferenciais no mercado.  

f) Gerar Lista Longa – Permite um processo de análise de fornecedores bastante amplo, onde será 

rastreado todo o mercado fornecedor.  

g) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, a fim 

de sustentação de todas as informações colhidas e analisadas. 

h) Elaborar Apresentação Gerencial da Categoria – Visa formalizar as principais conclusões de 

cada etapa.  

ETAPA 3: Elaborar Modelo de Custo Total (TCO) – Custo Total de Oportunidade (TCO- Total 

Cost Of Ownership) é definido por todos os direcionadores de custos relevantes, diretos ou indiretos, 

associados ao processo de aquisição e utilização de bens ou serviços, que ocorrem durante a vida útil 

dos bens ou serviços.  

Seguem as macro atividades: 

a) Entender e Analisar o Ciclo de Vida – É necessário fazer uma pesquisa interna para realizar o 

levantamento destas informações.  
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b) Identificar e Priorizar os Custos – O objetivo é conseguir ter a percepção de todos os processos 

que ocorrem durante o ciclo de vida do bem ou serviço e os custos que ocorrem.  

c) Gerar Baseline de Custo Total – Após identificar e priorizar os custos, os valores relevantes 

deverão ser acrescidos ao Baseline de Preços, formando assim o Baseline de Custo Total.  

d) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, a fim 

de dar sustentação a todas as informações colhidas e analisadas. 

e) Elaborar Apresentação Gerencial da Categoria – Visa consolidar os modelos preenchidos desta 

etapa.  

ETAPA 4: Desenvolver Modelos de Fornecimento - A partir desta etapa, serão consolidadas e 

analisadas as informações, com o objetivo de avaliar e sugerir possíveis alternativas ao modelo de 

fornecimento atual, buscando: reduzir custos (Custo Total); revisar e/ou implantar indicadores de 

desempenho, que darão suporte a níveis de serviços que venham a ser definidos e estabelecidos para um 

novo acordo de fornecimento etc. 

 As macro atividades estão relacionadas a seguir: 

a) Detalhar Oportunidades – Necessário identificar as estratégias de relacionamento com o 

mercado fornecedor, este posicionamento irá ajudar a mapear oportunidades, considerando as 

estratégias de relacionamento com o mercado fornecedor. 

b) Detalhar Modelos de Fornecimento – Visa criar alternativas para melhor explorar estratégias de 

negociação, em função de processos mais ajustados e eficientes. 

c) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, a fim 

de dar sustentação a todas as informações colhidas e analisadas. A documentação de 

formalização poderá ser composta por e-mails, planos, pesquisa da internet etc. 

d) Elaborar Apresentação Gerencial – Objetivo de formalizar as principais conclusões desta 

etapa. Necessário elaborar e validar a apresentação 

ETAPA 5 – Conduzir Análise de Fornecedor - Nesta etapa, deverá ser realizada a pesquisa de 

mercado fornecedor da categoria em análise, com o objetivo de selecionar fornecedores que possam 

atender aos requisitos levantados até o momento.  

Nesta etapa são geradas as macro atividades abaixo: 

a) Criar Lista Longa de Fornecedores – Resgatar a lista longa de fornecedores que 

começou a ser elaborada na Etapa 2 e em seguida complementá-la. Por fim, deve-se 

revalidar a lista longa com equipe de projeto. 

b) Estrutura RFI (Request for Information) – O objetivo principal desta ferramenta é obter 

o máximo de informação possível dos fornecedores, para poder validar as análises e 
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premissas levantadas até o momento.  

c) Enviar e Receber RFI – Deve ser feito de forma criteriosa, para garantir a adesão dos 

fornecedores e isonomia do processo, assegurando a credibilidade dos fornecedores.  

d) Analisar RFI – Nesta macro atividade serão analisadas todas as respostas, a fim de 

selecionar os fornecedores para a próxima etapa, à luz dos critérios definidos.  

e) Gerar Lista Curta de Fornecedores – É uma relação de fornecedores que foram 

classificados à luz de critérios qualificadores e diferenciadores, para participar da Etapa 

6, no entanto é necessário gerar a lista e validá-la. 

f) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, 

a fim de dar sustentação a todas as informações colhidas e analisadas. 

g) Elaborar Apresentação Gerencial – Objetivo de formalizar as principais conclusões 

desta etapa. Necessário elaborar e validar a apresentação. 

ETAPA 6 – Nesta etapa será tratado “quanto custa” o que será adquirido. Serão realizados 

processos de cotação para os cenários atual e propostos. Será consolidado a RFP-Q (Request for 

Proposal and Quotation), Requisição de Proposta Técnica, em um único documento, visto que as 

propostas técnicas deverão ser atendidas na forma que foram definidas nas etapas anteriores. 

Seguem as macro atividades: 

a) Estrutura RFP-Q – Antes de iniciar a elaboração da RFP-Q o ideal é elaborar um resumo 

dos principais pontos que serão abordados neste documento para serem respondidos 

pelos fornecedores, em sequência definir e estruturar cenários a serem cotados. 

b) Enviar e Receber RFP-Q – O processo de envio e recebimento deste documento deve 

ser feito criteriosamente para garantir a adesão dos fornecedores ao processo, para isso 

a RFP-Q deve ser clara e objetiva, de modo que haja o entendimento dos fornecedores 

do que está sendo cotado e o porquê.  

c) Analisar a RFP-Q – Para consolidação e equalização das informações recebidas, faz-se 

necessário que a RFP-Q retorne com todas as informações preenchidas pelos 

fornecedores, como as planilhas de cotação, perguntas de ratificação e com as 

informações que irão compor o Mapa de Critérios.  

d) Selecionar Fornecedores para Negociação – Deve-se realizar reuniões de validação com 

fornecedores caso haja necessidade de informação adicional e definir lista final de 

fornecedores para a etapa de negociação e, ao final, validar a lista final de fornecedores. 

e) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, 

a fim de dar sustentação a todas as informações colhidas e analisadas.  

f) Elaborar Apresentação Gerencial – Objetivo de formalizar as principais conclusões 

desta etapa. Necessário elaborar e validar a apresentação. 
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ETAPA 7: Conduzir Processo de Negociação – a partir desta etapa, pode-se entender como 

estruturar algumas estratégias e processos de negociação, a fim de garantir a maximização dos 

resultados, considerando: a composição dos preços ofertados, a capacidade de suprimentos e o 

atendimento dos níveis de serviços desejados. 

A seguir as macro atividades: 

a) Definir Estratégia de Negociação de Mesa (Tradicional) – Será abordada a forma de 

Negociação Eletrônica, também conhecida como Leilão Reverso, que possui suas 

características.  

b) Preparar as Negociações – Necessário detalhar os dossiês de negociação, por 

fornecedor, com informações necessárias para as reuniões e em seguida definir as 

agendas de reuniões de negociação. 

c) Conduzir as Negociações – Deve ser criterioso, resguardando a isonomia do processo.  

d) Preparar Recomendação – Esta atividade é importante e necessária, principalmente nos 

casos em que houver a oportunidade de mudança de fornecedores, alteração, 

substituição ou contratos de nossos itens ou serviços, implantação de indicadores etc.  

e) Divulgar os Resultados – Demonstra organização e seriedade. Deve-se divulgar 

resultados para os fornecedores vencedores e divulgar resultados para a empresa. 

f) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, 

a fim de dar sustentação a todas as informações colhidas e analisadas.  

g) Elaborar Apresentação Gerencial – Objetivo de formalizar as principais conclusões 

desta etapa. Necessário elaborar e validar a apresentação. 

 

ETAPA 8: Implantar Acordo de Fornecimento – Nesta etapa serão implementados os acordos 

finais de todo o processo, sendo mais detalhado nas macro atividades. 

a) Determinar Prioridades – O objetivo desta atividade é ter uma visão macro dos principais pontos 

que devem ser observados para a implantação dos novos acordos de fornecimento.  

b) Monitorar Performance – Os acordos de fornecimento devem ser avaliados continuamente e 

com base nos princípios selecionados durante o estudo de cada etapa.  

c) Formalizar Acordos – Tem por objetivo operacionalizar e formalizar os novos acordos de 

fornecimento.  

d) Elaborar Plano de Implantação e Acompanhamento – O acompanhamento do processo deve ser 

feito pela área de Suprimentos, com o objetivo de garantir as condições contratadas e o início 

da captura dos resultados que virão com os novos acordos.  
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e) Comunicar Acordos – A comunicação interna dos novos acordos de fornecimento pode ser 

considerada fator crítico de sucesso nos processos de Strategic Sourcing.  

f) Documentar Conclusões – Organizar e documentar as principais conclusões desta etapa, a fim 

de dar sustentação a todas as informações colhidas e analisadas.  

g) Elaborar Apresentação Gerencial – Objetivo de formalizar as principais conclusões desta etapa. 

Necessário gerar, consolidar e validar a apresentação final.  

 Dessa forma, pode-se afirmar que repetir este processo para qualquer categoria de gasto de todo e 

qualquer segmento de mercado será possível se os conceitos apresentados acima forem seguidos. 

Lembrando que todo este tópico foi constituído utilizando o livro Stratégic Sourcing da autora Celine 

Bim (2016). 

Indicadores 

Indicadores de desempenho ou Keys Performance Indicators (KPI’s) são ferramentas 

de gestão que permitem medir a eficiência dos processos. 

São utilizados na verificação do nível de desempenho ou de sucesso de uma organização 

em uma meta específica ou geral, contribuindo para acompanhamento de forma sistemática dos 

objetivos, a fim de que os gestores de uma empresa possam verificar se estão no caminho certo. 

Tais indicadores podem ser quantitativos e/ou qualitativos.  

Segundo Caldeira (2012 apud FERREIRA, 2017, p. 5): 

 

Os indicadores de desempenho configuram um importante instrumento de auxílio às 

decisões empresariais e permitem ao gestor obter o domínio do negócio através do 

amplo conhecimento sobre o que de fato a empresa está realizando. (CALDEIRA, 

2012 apud FERREIRA, 2017, p. 5). 

 

Hoje existe uma gama variada de indicadores de desempenho adaptados para diversos 

segmentos e departamentos de cada organização. Esta ferramenta permite auxiliar o gestor na 

tomada de decisão. 

 Hoinaski (2015) relata a melhoria no relacionamento com os clientes, o melhor 

acompanhamento e avaliação dos fornecedores, o aperfeiçoamento dos processos de compras 

como alguns dos resultados esperados com a introdução dos KPI’s no setor, e ressalta que a 

definição do indicador mais adequado pode ser um fator crítico na eficiência da ferramenta.  

Mitsutani et al. (2014, p. 29) propõe uma série de indicadores para gestão de 

desempenho de compras, conforme apresentado no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Indicadores de desempenho de compras 

 

Fonte: Mitsutani et al. (2014, p. 99 apud MARQUES, 2015, p .33) 

 

Hoinaski (2015 apud FERREIRA, 2017, p. 6) complementa quando menciona os 

principais indicadores utilizados na área de compras, sendo: Saving2 de compras, Lead time3 de 

compras, prazo médio de pagamento, evolução do preço, entrega no prazo, custo dos 

suprimentos e volume de devoluções. 

 

Saving é a comparação entre o que foi orçado e o que foi comprado, considerando 

também a diferença entre o último preço e o atual, indicando o quanto de lucro e/ou 

economia a empresa obteve em determinada operação de compra.  

Lead time é o intervalo de tempo gasto desde a requisição de compra de material até 

a plena satisfação da demanda e serve para mensurar a eficiência do processo.  

Entrega no prazo é um importante indicador que mensura o nível de eficiência da 

empresa e dos seus fornecedores, pois avalia todo o processo, desde o pedido do 

produto no fornecedor até a entrega ao cliente final.  

Custo dos suprimentos apresenta qual foi o percentual das vendas gasto nas compras 

de suprimentos, mensurando a eficácia das atividades através da margem obtida.   

Por fim, o volume de devoluções se comparado com as vendas permite avaliar a 

qualidade das compras e mostra onde será preciso realizar melhorias. (HOINASKI, 

2015 apud FERREIRA, 2017, p. 6). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que os indicadores possuem uma função fundamental dentro 

 
2 Economia ou custo evitado 
3 Tempo de espera 
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das organizações. Além disso, com os indicadores KPI, os gestores podem analisar os números 

corretamente e decidir se os projetos estão caminhando de forma satisfatória, ou se é necessária 

uma mudança de rumo. 

 

METODOLOGIA 

  O método de pesquisa utilizado neste estudo foi à pesquisa-ação. Segundo Mascarenhas 

(2012, p. 61): 

Pesquisa-ação é um estudo baseado em dados concretos que procura resolver um 

problema. Nesta investigação o pesquisador não é apenas um observador: ele também 

desempenha uma função importante, participando ativamente e cooperando com os 

outros. (MASCARENHAS, 2012, p. 61). 

 Thiollent (1985 apud BARROS, 2007, p. 91) complementa o conceito dizendo que a 

“[...] pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a relação de um problema coletivo, no qual os 

pesquisadores e os participantes envolvidos atuam de forma cooperativa ou participativa”. 

Nesse tipo de pesquisa, a maior atenção se dá em estabelecer um sentido de 

horizontalidade no processo do conhecimento, com o objetivo de aumentar o conhecimento dos 

pesquisadores e o nível de consciência das pessoas e grupos considerados. 

Para a coleta de dados, foi utilizado o instrumento da entrevista semiestruturada com 

observação participante em todo o processo. Manzini (2003) relata que a entrevista 

semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com 

perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações 

de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Em continuidade Cervo (2007, p. 31) explica que “a observação participante ocorre quando o 

observador, deliberadamente, se envolve e deixa-se envolver com o objeto da pesquisa, 

passando a fazer parte dela”. 

 A análise dos dados foi qualitativa. De acordo com Cervo (2007, p. 67), “a análise 

qualitativa parte da classificação ordenada dos dados, do confronto dos resultados das tabelas 

e das provas estatísticas; quando empregadas, procura verificar a comprovação ou não das 

hipóteses de estudo”. 

 Mascarenhas (2012, p. 46) complementa ao dizer que a análise qualitativa é utilizada 

quando se quer descrever o objetivo de estudo com mais profundidade, além disso, o autor 
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destaca as principais características desta pesquisa, sendo elas:  

• Os dados são levantados e analisados ao mesmo tempo; 

• Os estudos são descritivos, voltados para a compreensão do objeto; e 

• A influência do pesquisador sobre a pesquisa não é evitada, é considerada 

fundamental. 

 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

 O presente estudo foi realizado em uma empresa de grande porte no ramo de geração de energia 

elétrica, denominada como “Empresa A”. Os dados foram coletados com o coordenador do 

departamento de compras. A análise foi em referência ao diagnóstico das necessidades de 

implementação e acompanhamento da Metodologia Gestão de Categorias no departamento, separados 

pela linha do tempo em “antes da implementação” e “pós implementação”. Todo o projeto teve uma 

duração média de 2,5 anos.  

 Para melhor entendimento, seguem dois exemplos de categoria: “Produtos de Limpeza”, nessa 

categoria estão vinculados todos os itens utilizados para a limpeza, como vassoura, sabonete, 

desinfetante, pano de chão etc., da mesma forma a categoria “Materiais Elétricos” envolve todos os 

componentes elétricos utilizados pela organização como tomadas, disjuntores, lâmpadas, filtros de linha 

etc.  

 A proposta da Gestão de Categorias é alcançar melhores condições comerciais, uma vez que 

não se negocia parte da demanda, mas o todo, possibilitando melhores condições, através da negociação. 

De forma geral, este método de compras permite o foco na gestão de compras, de acordo com a 

classificação de cada categoria, possibilitando vantagens estratégicas pela gestão de fornecedores.   

Dados da pesquisa com o Coordenador de Compras 

1ª Etapa: antes da implementação 

O coordenador entrevistado tem como uma de suas funções e atribuições coordenar os 

esforços dos compradores para que possam trazer as melhores contratações para a organização. 

Foram levantadas junto a ele questões como aspectos estratégicos, processuais, gerais e 

específicos referentes à implementação da metodologia Gestão de Categorias. 

O processo de compras antes da implementação da metodologia era realizado através de 

“Compras Spots”, ou seja, toda nova necessidade gerada pelos departamentos da empresa 

passava pelo processo de cotação com no mínimo três fornecedores e negociado com a melhor 

proposta, no período seguinte, ao ser solicitado o mesmo material e/ou serviço, novamente 
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realizava-se o mesmo processo. Através desse método gastava-se muito tempo dos 

compradores em atender as infinitas demandas diárias, o que gerava o aumento do Backlog4, 

visto que a demanda interna é bastante elevada. Dessa forma, era impossível realizar compras 

estratégicas e eficientes, pois estava sendo tratada a consequência e não a causa raiz do 

problema. Além disso, havia um alto risco de não atender as demandas no prazo determinado 

em cada requisição de compra (RC). Diante dessa situação, foi questionado ao coordenador de 

compras como surgiu a necessidade da implementação da metodologia Gestão por Categorias 

e quais foram as dificuldades encontradas.  

O entrevistado explica que a necessidade da implementação deu-se primeiramente a 

partir do momento em que houve uma reestruturação hierárquica dentro da empresa onde novas 

diretrizes foram alçadas, fazendo com que o departamento de compras se adaptasse às novas 

estratégias, desse modo foi possível observar as práticas do mercado, através de participações 

de fóruns e eventos do segmento de Procurement5,  inclusive aponta como uma das fontes de 

inspiração para essa implementação as bibliografias da autoria de Celine Bim. Outro fator 

importante foi identificarem algumas dificuldades internas, exemplifica ao dizer que em 

determinados momentos eram detectados que mais de um comprador estavam comprando de 

forma individual materiais e/ou serviços da mesma categoria e que poderiam ter sido 

negociados de forma agrupada para obter melhores condições comerciais, consequentemente 

atingindo maiores savings6, além do tempo e o esforço gasto pelo comprador em cada aquisição 

que, ao fim do processo, representava custo para a empresa e perda de produção.  

Diante do exposto, é provável dizer que o método utilizado antes da implementação é o 

mais comum entre as empresas, mas não o ideal para a “Empresa A”, haja vista a realidade 

desta organização, como evidenciado pelo coordenador. O nível de demanda é bastante elevado, 

o que justifica o alto volume do backlog, dado que os compradores não conseguem eliminar as 

pendências, já que se repete o mesmo fluxo para cada demanda de forma individual, havendo 

desperdício de tempo e perda de oportunidade para melhores negociações, obtenção de maiores 

savings e, ainda, impossibilitando o atendimento da satisfação dos clientes internos, além de 

assumir determinados riscos operacionais e de segurança. Com a descrição do coordenador de 

compras, fica visível a importância de estar inteirado com as tendências do mercado, pois 

através das inovações é possível realizar melhorias contínuas no processo, e quando se conhece 

 
4 Estoque de requisições não atendidas 
5 Aprovisionamento 
6 Economia ou custo evitado 
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o fluxo das atividades do processo é factível identificar as tarefas desnecessárias que geram 

retrabalho, removendo-as ou substituindo-as por outras tarefas, a fim de promover o 

melhoramento contínuo do processo. 

Em seguida, foi perguntado como eram medidos os indicadores financeiros, 

desempenho e volume de aquisições. Sobre os indicadores, eram medidos da seguinte maneira: 

a) Indicador de Volume das Aquisições (Backlog): É medido através da soma de dias 

corridos, ou seja, este indicador busca todas as RCs (Requisições de compra) no 

Status7 “APRO” (Aprovado) e conta da data da aprovação da RC até data da semana 

vigente, isto é, traz todas as RCs pendentes, mostrando os dias de atraso de 

atendimento; 

b) Indicador de Performance: Leva em consideração o número de RCs (requisições de 

compra) no status “APRO” (aprovado) Versus8 as OCs (Ordens de Compras) com 

status “AAPR” (aguardando aprovação). Obs.: Quando a OC é submetida para 

aprovação da direção, significa que o processo de negociação de compras foi 

realizado, dessa forma, é possível medir a performance do comprador e também do 

departamento de compras como um todo;  

c) Indicador de Saving é medido sobre três aspectos:  

• Saving sobre a variação do preço histórico: é quando o comprador consegue 

manter os preços face os índices que atuam sobre o preço, ou seja, ao realizar 

a compra de um determinado material e/ou serviço já negociado 

anteriormente, o comprador deverá adicionar sobre o preço histórico o 

percentual da variação do índice referente ao que está sendo negociado, 

considerando a data da última compra versus a data da compra atual, após 

isso negociar o preço atual para que seja inferior ao preço histórico 

adicionado da inflação. Uma vez que o comprador consiga oficializar a 

compra considerando a condição descrita anteriormente considera-se saving; 

• Saving sobre o Budgetd9: este saving normalmente está relacionado ao 

CAPEX (Investimento em bens de capital), ou seja, a organização estabelece 

determinados valores para cada departamento com a finalidade de investir 

em recursos necessários previstos na gestão orçamentária do período em 

 
7 Situação atual do processo 
8 Em comparação 
9 orcamento 
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questão. Nesta modalidade é considerado saving quando o comprador 

negocia um preço inferior ao o valor estabelecido do budget; e 

• Saving gerado pela força da negociação: trata-se de compras realizadas pela 

primeira vez, ou seja, sem possibilidades de comparação com o preço 

histórico. Neste caso, é considerando saving quando o comprador consegue 

negociar a compra com o preço melhor que a primeira proposta recebida. 

Face às explicações acima, observa-se que os indicadores são ferramentas fundamentais 

para um bom gerenciamento, uma vez que não se gerencia o que não se pode medir. Baily et 

al. (2000) dizem que os indicadores de desempenho favorecem o desenvolvimento do 

posicionamento estratégico em relação às outras funções, mostrando a importância de um 

efetivo alinhamento aos objetivos estratégicos da organização. Hoinaski (2015) também relata 

as melhorias obtidas na utilização de indicadores, sendo melhoria no relacionamento com os 

clientes, melhor acompanhamento e avaliação dos fornecedores, aperfeiçoamento dos 

processos de compras, ressaltando que a definição dos indicadores adequados ao processo pode 

ser um fator crítico na eficiência da ferramenta. 

 Em referência aos relatos, conclui-se que é extremamente importante para o 

departamento de compras a utilização dos indicadores, porque através deles é exequível 

monitorar os riscos, a produção da equipe e também estabelecer objetivos e metas para a equipe 

de acordo com as diretrizes da corporação. Dessa maneira, pode-se dizer que os indicadores 

servem como termômetros diante dos objetivos estabelecidos, através deles consegue-se 

identificar a posição da equipe face aos objetivos. 

 Em continuidade à entrevista, foi solicitado ao coordenador que expusesse sua opinião a 

respeito do que espera após a implementação, o mesmo afirma que sem a utilização da gestão 

de categorias, perdem-se muitas oportunidades de negociação por não ter conhecimento do 

volume que está sendo negociado e percebe que é difícil ser estratégico se não agrupar as 

compras por categorias. Além disso, assegura que, através desta implementação, o fluxo das 

atividades do processo passará por bastantes melhorias no que diz respeito à: qualificação e 

avaliação dos fornecedores, em razão de que os requisitos a serem estabelecidos serão 

exclusivos e cada vez mais objetivos para a categoria em questão surgirão; aumento de saving, 

pois através da gestão de categorias o comprador passa a ter mais volume da demanda e 

consequentemente aumenta seu poder de negociação. Por fim, maior qualificação do comprador 

para trabalhar com uma determinada categoria, quando se especializa na categoria em questão 

a tendência é que seja acumulado conhecimento, tornando menos desproporcional à relação 
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entre “vendedor versus comprador”, visto que o vendedor geralmente possui muito 

conhecimento do seguimento em questão, ao passo que o comprador não, ou seja, quando se 

limita as categorias que serão atendidas por cada comprador a tendência é que seja gerada maior 

especialização. 

De acordo com os comentários do coordenador, é importante destacar a importância do 

Strategic Sourcing (Gestão de Categorias). Segundo Bim (2016) Strategic Sourcing é um 

processo estruturado de compras que permite a identificação de oportunidades de redução de 

custos, através de uma análise sistêmica que inclui o planejamento estratégico, mapeamento da 

base dos fornecedores, entendimento dos processos e competências, avaliação dos cenários 

interno e externo, dentre outros. Pode-se afirmar que houve um mapeamento feito por parte da 

coordenação de compras, onde foram identificadas as oportunidades de melhorias bem como 

os ganhos a serem obtidos com esta implementação. 

Questionado a respeito do cronograma do projeto, explica que o cronograma foi criado 

em conjunto com o gerente de compras e o apoio dos compradores, analista de mercado e 

departamento de TI (Tecnologia da Informação). A execução deste projeto foi prejudicada 

devido ao volume de outros projetos de cunho operacional priorizados pela empresa e 

consequentemente o prazo delimitado para a conclusão da implementação da metodologia teve 

que ser estendido. Ele esclarece, ao dizer que o trabalho iniciou em 2017, onde ainda se estudava 

sobre a viabilidade desta implementação. Para conseguir apurar um ganho efetivo, foi realizado, 

no mesmo ano, o primeiro contrato por categorias - EPI (Equipamentos de Proteção Individual), 

feito antes da implementação da metodologia. A decisão trouxe resultados positivos e através 

deles optou-se pela sequência do projeto.  

Segundo o coordenador, uma das etapas do cronograma foi levantar as informações, 

analisar os dados para definir a área foco e as principais categorias para iniciar o trabalho de 

gestão. Em seguida mapear as categorias, criar uma estrutura e assim elencar cada categoria. 

Ao final, foram identificados junto à área técnica os requisitos para cada uma das categorias 

elencadas e por ordem de criticidade, feita a leitura do mercado, definindo as estratégias para a 

categoria em questão. De acordo com ele, o trabalho não foi totalmente concluído, pois as 

demais categorias iriam sendo identificadas de acordo com as novas demandas geradas ao longo 

do tempo, até que todos os processos da empresa fossem adaptados dentro do novo método de 

compras. Em paralelo, houve uma série de modificações no sistema operacional interno da 

empresa, inclusive a aquisição de uma nova ferramenta para automatizar esse processo de tal 

forma que o comprador e o analista de mercado pudessem dedicar seu tempo à análise, 
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eliminando os trabalhos de rotina e substituindo pelo computador. Ressaltou aqui que o tempo 

entre o diagnóstico e a real implementação durou cerca de 2 anos e meio, mas os resultados 

efetivos serão vistos com o passar do tempo em que todas as categorias, todos os processos, a 

criação das estruturas sistêmicas para automatizar essas categorizações, as instruções, os 

procedimentos de qualificação de fornecedores etc. forem se desenvolvendo no dia a dia. 

Conclui-se, com os relatos, que uma das etapas mais importantes de qualquer área dentro 

do ambiente organizacional é o planejamento. Maximiano (2014, p. 12) diz que “administrar é 

um processo dinâmico de tomar decisões e realizar ações que compreendem cinco principais 

processos interligados: planejamento, organização, liderança, execução e controle”. Em um 

projeto não seria diferente, é de extrema importância obter um cronograma com etapas 

planejadas e alinhadas com as estratégias estabelecidas pela organização, dessa forma, o líder 

do projeto pode determinar diretrizes para os integrantes, a fim de que se alcancem as metas 

estabelecidas.  

2ª Etapa: pós-implementação 

Foi questionado ao coordenador acerca da viabilidade do projeto e quais benefícios 

foram identificados pós-implementação. O mesmo afirma que o projeto foi viável, exequível e 

trouxe resultados importantes já de início, bem como as principais melhorias identificadas nos 

savings; redução dos riscos industriais que possibilitou identificar outros fornecedores, 

diminuindo as dependências em determinadas empresas; especialização dos compradores; força 

de negociação e o ganho de tempo na formação de contratos versus o que era feito antes com 

as compras spots. 

No mais, foi perguntando ao coordenador se houve modificações no método de medir 

os indicadores, o mesmo respondeu que os indicadores citados anteriormente não sofreram 

mudança em seu método de medição. Apenas foi feito um novo indicador que mede a evolução 

dos custos da categoria ao longo do tempo, ao invés de avaliar apenas os custos do material 

e/ou serviço. 

Em continuidade ele explica que embora o indicador de saving seja de interesse capital, 

em sua opinião, o indicador mais importante para a gestão é o “volume das aquisições 

(backlog)”, através dele é refletido o quanto o departamento de compras tem conseguido atender 

às necessidades dos clientes internos. 

Por fim, foi questionado a respeito da avaliação da equipe de compras pós-

implementação do projeto. O coordenador respondeu que em sua opinião, a avaliação da equipe 

foi positiva, além de elevar bastante o nível do trabalho de todos, trouxe também a motivação, 
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uma vez que está realizado um trabalho estratégico com maior visibilidade. 

Diante do relato feito pelo coordenador de compras, é evidente que o objetivo da 

implementação da metodologia Gestão de Categorias foi alcançado, pois pontos de dificuldades 

identificados no início da entrevista foram sanados e em contra partida foram adotadas novas 

atividades estratégicas que acarretaram os ganhos reais dentro da organização, e que com 

certeza deverão continuar a acontecer ao longo dos próximos períodos. 

 

CONCLUSÃO 

Após uma reestruturação hierárquica o departamento de compras da Empresa A passou 

por modificações em seus processos, tendo a necessidade de adaptá-los à nova gestão. A 

preocupação e o foco era otimizar os custos em busca de diretrizes mais estratégicas que fossem 

refletidas em suas operações. A implementação de uma nova metodologia proporcionou 

melhorias, eliminando as tarefas desnecessárias e aperfeiçoando a qualidade do processo de 

compras. As mudanças no setor vieram com um apelo mais estratégico, o que forçou o 

profissional de compras a entender, ainda mais, sobre toda a técnica que envolve o processo. 

Com a gestão de categorias implementada, o resultado foi bem superior ao que vinha 

sendo adotado anteriormente. Houve melhorias em vários sentidos, aumentando o grau de 

satisfação dos clientes internos e promovendo maior conhecimento e qualificação dos 

compradores. 

A utilização de indicadores auxilia os gestores no acompanhamento de dados do 

departamento e ainda ancora muitas tomadas de decisão. Os indicadores citados são de grande 

relevância para demonstração e comparação dos resultados colhidos antes e pós-

implementação. 

O planejamento do cronograma mostrou-se adequado frente às necessidades da equipe 

e pode-se perceber a sinergia na implementação e o cumprimento da maioria das etapas 

descritas pelo coordenador, seguindo a metodologia de Celine Bim. 

A gestão de categoria foi um projeto detalhado, que auxiliou a empresa a realizar 

compras mais inteligentes, reduzindo as más contratações e consequentemente os custos 

operacionais. 

No geral, o estudo demonstra que a gestão de categorias trouxe muitos benefícios para 

a empresa e ainda pode impulsionar seus compradores a desenvolverem competências mais 

críticas e analíticas, adequando-se às práticas do mercado. 

Outros estudos podem ser realizados nesse sentido, com o mesmo levantamento sob a 
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ótica de seus compradores para a averiguação dos pontos positivos e negativos da metodologia. 

E ainda, apurar os benefícios obtidos na gestão de estoques, através da Gestão de Categorias da 

organização. 
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