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ADMINISTRE SUAS COMPRAS DE FORMA 
ESTRATÉGICA 
Traçar um bom planejamento de compras é fundamental para gerenciar as 
solicitações, cotações, ordens de compras, recebimento e inspeção de qualidade de 
forma prática. Ter o desenvolvimento da sua empresa na ponta do lápis permite ao 
empreendedor um acesso otimizado às informações gerenciais e evita retrabalhos 
durante o processo. 

O departamento de compras é uma das engrenagens essenciais dentro de 
uma empresa, sendo responsável por mantê-la funcionando e evitar a ocorrência 
de deficiências como demoras na entrega, produção ineficiente, produtos de baixa 
qualidade e além de clientes insatisfeitos. É importante compreender que grande 
parte das vendas externas, assim como a obtenção de lucros satisfatórios, é resultado 
de boas compras. Dessa forma, as compras se tornam gatilhos que possibilitam 
que a engrenagem de uma empresa gire.

Sendo assim, o ciclo de compras de uma empresa não está só na aquisição de 
materiais e produtos, compreende também a seguinte lógica de trabalho:

Cadastrar fornecedores;

Coletar preços;

Definir quanto ao transporte do material;

Julgar propostas;

Constatar preço, prazo e qualidade do material;

Receber e armazenar a compra;

Suprir a empresa com um fluxo seguro para atender suas necessidades;

Assegurar a continuidade de suprimentos;

Administrar estoques;

Selecionar os melhores fornecedores do mercado;

Negociar de maneira eficaz.
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O PASSO A PASSO DE UMA  
GESTÃO OTIMIZADA 

Sendo a gestão de compras uma das tarefas mais importantes de uma empresa, 
deve ser desempenhada de modo a oferecer resultados melhores para toda a 
organização. Esses resultados poderão ser percebidos desde a produção até a 
melhoria dos indicadores financeiros de rentabilidade. Para que tudo aconteça de 
forma planejada e otimizada, siga esses passos: 

Prepare um diagnóstico
Trace um diagnóstico de toda a cadeia de suprimentos. Verifique os pontos fortes e 
fracos, as ameaças e as oportunidades de melhorias na produtividade, nos custos, 
nos fornecimentos, no tempo e no desempenho das funções de cada colaborador 
deste setor. 

Monte um plano de ação
Descobertas as ações concretas e as que ainda precisam ser lapidadas, faça um 
planejamento estratégico delineando os passos que serão colocados em prática 
para melhorar o desempenho do setor de compras. É importante que haja coerência 
entre os pontos observados e as possibilidades de melhorias.
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Faça um benchmarking
Benchmarking é uma metodologia utilizada por empresas no mundo todo para 
aumento da qualidade de seus processos de gestão. Trata-se de uma análise 
aprofundada das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que 
o seu e que podem ser replicadas pela sua marca. Identifique casos de sucessos 
na área de Gestão de Compras, compare com o que é feito hoje e agregue esses 
conhecimentos em seu plano de ação.

Faça a gestão de fornecedores
Identifique, liste, cadastre e avalie os fornecedores de sua empresa. Utilize os 
benefícios de ferramentas tecnológicas para padronizar, organizar e facilitar a 
gestão das informações. Não se esqueça de atualizar estes dados sempre.

Gerencie as requisições 
Otimize os processos de receber, efetivar e gerenciar as requisições de compras 
feitas pelos funcionários de sua empresa. E para obter melhores resultados, e ter 
maior controle e eficiência, automatize as solicitações.
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Faça a gestão das cotações
Uma empresa não ganha apenas com as vendas, mas também com a utilização 
correta dos recursos da organização e com a busca de melhores preços para a 
compra de produtos e serviços demandados por ela. Portanto, busque os melhores 
preços por meio de cotações e compare as propostas buscando o melhor custo 
total de aquisição.

Gestão de pedidos
Organize os pedidos de compras e fique atento a tudo o que tem no estoque e 
o que precisa ser solicitado. Acompanhe todas as etapas de seu pedido até o 
recebimento do produto.

Gerencie o pagamento
Após receber os produtos solicitados, é importante que sua empresa controle as datas 
dos pagamentos para continuar a obter os melhores serviços. Portanto, mantenha 
um canal de comunicação aberto para informações sobre recebimento de faturas 
e quitações.

Analise os resultados
Não adianta identificar todos os processos, propor melhorias e praticá-los se os 
resultados não forem analisados. Verifique se, após todas as mudanças feitas, 
tudo está acontecendo como o esperado.
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BUSQUE ESTRATÉGIAS PARA UM MELHOR 
DESEMPENHO NA GESTÃO DE COMPRAS 
As estratégias para melhorar o desempenho de uma área de compras vão desde 
a busca por treinamento e especialização até o investimento em tecnologia como 
forma de centralizar as informações para um gerenciamento mais efetivo e com 
mais qualidade. 

Adote algumas estratégias para que as compras sejam realizadas de modo a oferecer 
resultados melhores para toda empresa: 

Busque por treinamentos e desenvolvimento pessoal de sua equipe 
Investir em desenvolvimento pessoal em busca de melhores resultados é uma das 
mais poderosas estratégias para melhorar a gestão do seu negócio. É somente 
com a realização de treinamentos e com a busca constante de conhecimento sobre 
cadeia de suprimentos que é possível identificar quais são os pontos críticos para 
a área de compras de uma organização. 

Com esse tipo de abordagem, o profissional responsável pelo setor consegue ter 
uma visão mais ampla do que precisa ser feito com fornecedores e compra de 
itens, de modo a tornar os indicadores de desempenho de compras cada vez mais 
positivos para o negócio.
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Realize cotação de preços com diferentes fornecedores
Para uma gestão de compras mais assertiva, uma das estratégias é a cotação com 
diferentes fornecedores. O caminho é solicitar orçamentos com fornecedores de 
qualidade equivalente. É possível que pelo menos um dos fornecedores ofereça 
uma determinada condição mais vantajosa do que o atual. 

De posse desses dados, é possível iniciar uma negociação com o fornecedor atual de 
modo a conseguir vantagens no contrato vigente. Como o fornecedor provavelmente 
não quer perder o contrato com a organização, é possível que ele ofereça uma 
condição mais facilitada como forma de sinalizar interesse em cobrir a proposta.

Busque pela atuação conjunta da gestão de compras com o planejamento 
estratégico geral da empresa 
Se o setor de compras tem impacto em diferentes setores dentro da organização, faz 
sentido que a gestão de compras seja feita também tendo em mente o planejamento 
estratégico para o negócio de uma forma geral. 

Nesse sentido, uma estratégia eficiente é atuar de maneira conjunta a conhecer 
quais são as necessidades dos clientes internos. Isso permite que a gestão conheça, 
por exemplo, quais os produtos com mais saída e, portanto, quais matérias-primas 
devem ser priorizadas.

Invista em tecnologia
Para dinamizar e melhorar o desempenho da área de compras, o uso da tecnologia 
tem um papel importante. Ao utilizar um software de gestão para o setor de compras 
fica mais fácil manter uma lista com todos os contatos dos fornecedores, com os 
valores de contratos e com possíveis cotações. 

A tecnologia também ajuda a acompanhar o relacionamento com cada fornecedor, 
assim como facilita a avaliação do histórico de compras para identificar possíveis 
oportunidades de otimização. A centralização de dados desempenha, portanto, 
papel fundamental para facilitar o gerenciamento adequado.
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APRENDA A SELECIONAR OS  
MELHORES FORNECEDORES 
Para que a sua empresa seja reconhecida pelo seu nível de excelência, os produtos 
e serviços vendidos devem ser de qualidade, o que significa que os fornecedores 
devem estar alinhados à estratégia da sua organização. Um bom fornecedor é aquele 
que tem a tecnologia para fabricar o produto na qualidade exigida, capacidade de 
produzir as quantidades necessárias, prazo de entrega eficiente e melhor preço. A 
complexidade do processo de seleção dos fornecedores aumenta em função das 
características do item ou serviço a ser comprado.

Entre os muitos critérios de avaliação, temos:  

O custo total de aquisição, que considera todos os custos associados ao produto; 

A qualidade total oferecida pelo fornecedor, que vai além do mínimo necessário; 

O serviço prestado, que considera a confiabilidade, custo de transporte, 
consistência, frequência e flexibilidade, além da velocidade de entrega; 

A capacidade tecnológica e de processo do fornecedor; 

Sua saúde financeira; 

A estrutura e estratégia organizacional.
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Há algum tempo, o gerenciamento de fornecedores era considerado como atividade 
secundária. Contudo, isso mudou à medida em que se foi percebendo a importância 
dos fornecedores para o resultado dos negócios, sendo considerado, inclusive, ação 
estratégica, principalmente nas médias e grandes organizações. Afinal, com um 
gerenciamento adequado dos fornecedores, pode-se obter os melhores produtos e 
serviços do mercado, aumentando a eficiência dos negócios, com uma boa relação 
de custo x benefício.

Para satisfazer mercados cada vez mais globalizados e dinâmicos, proliferam cada 
vez mais as linhas e modelos de produtos, com ciclos de vida bem mais curtos. Sendo 
assim, a coordenação da gestão de materiais, da produção e da distribuição precisa 
dar respostas mais eficazes aos objetivos de excelência que os negócios exigem.

A partir dessas mudanças surge, então, o conceito de Logística Integrada. Isto 
significa considerar como elementos ou componentes de um sistema, todas as 
atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos, 
desde o ponto de aquisição dos materiais, até o ponto de consumo final. 
Já o conceito de Supply Chain Management surge como uma evolução natural 
do conceito de Logística Integrada. Enquanto a Logística Integrada representa 
uma integração interna de atividades, o Supply Chain Management representa 
sua integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de materiais 
e de informações aos fornecedores e ao cliente final. A gestão da cadeia 
pode proporcionar uma série de maneiras pelas quais é possível aumentar a 
produtividade e, em consequência, contribuir significativamente para a redução 
de custos, assim como identificar formas de agregar valor aos produtos. 
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O gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como objetivo fazer a gestão 
de diferentes fluxos (como o de informações, de bens, de finanças e de serviços) 
e gerenciar as relações entre a empresa e seus fornecedores, alcançando mais 
facilmente os objetivos organizacionais e mantendo a vantagem competitiva no 
mercado. Conheça os fatores que incentivaram a adoção do gerenciamento de 
fornecedores:

Aumento do valor agregado dos produtos, serviços e matérias-primas 
adquiridos: a importância dos insumos, (produtos ou serviços que servem 
de matéria-prima para seu negócio) dentro do total do custo dos produtos de 
uma empresa e como eles vêm se valorizando ;

Importação de produtos oriundos de outros países (situação incentivada 
devido à globalização): a organização e gerenciamento se torna mais importante 
quando você abre as fronteiras para fornecedores;

Competitividade de preços: conquista de preços competitivos para produtos 
e serviços;

Avanços tecnológicos: aumento na velocidades das mudanças tecnológicas, 
que propiciam a atualização na realização dos processos;

Diminuição do ciclo de vida dos produtos, principalmente em produtos e 
serviços ligados à tecnologia, reduzindo o tempo médio de novas aquisições 
por parte dos clientes.

Toda a cadeia de suprimentos tem como uma das metas a redução do estoque, 
e, com informações adequadas, isso se torna possível. Especialmente, o 
planejamento de necessidades sendo feito com informações mais recentes, 
permite reduzir estoques através da minimização das incertezas da demanda.  
 
Por fim, mas não menos importante, a disponibilidade de informações aumenta a 
flexibilidade com respeito a saber quanto, quando e onde os recursos podem ser 
utilizados para obtenção de vantagem estratégica e competitiva no mercado.
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TÉCNICAS PARA SELECIONAR 
FORNECEDORES 
Para selecionar, avaliar e confirmar que os fornecedores selecionados estão 
aptos para atender à sua empresa, é importante estar atento a alguns critérios, 
considerando que a escolha desses critérios deve atender às necessidades 
específicas do seu empreendimento.  

O funcionário responsável pela seleção de fornecedores deve conhecer todos 
os processos empresariais, os setores e suas necessidades, os suprimentos que 
melhor atendam os critérios de qualidade adotados e as condições de compra a 
serem realizadas. 

Não existe, portanto, um modelo padrão para estes critérios, mas existem alguns 
fatores que influenciam na seleção dos fornecedores e que são imprescindíveis 
para analisar a viabilidade dos mesmos: 

Preço
É fundamental negociar preços e condições de pagamento com seus 
fornecedores. O preço do fornecedor não deve ser, necessariamente, o mais barato 
entre os concorrentes.

Portanto, o valor pago para o fornecedor deve estar alinhado com o plano de negócios 
da empresa e não deve comprometer o valor final dos produtos comercializados. 
Quanto melhor e mais sólida a relação com eles, mais chances de conseguir 
descontos na aquisição de materiais e renovações de contratos. 
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Qualidade
A qualidade dos produtos é o fator mais importante a ser considerado antes 
de selecionar um fornecedor. Se os insumos são a parte que formam seu serviço 
ou produto, então, sempre é bom lembrar que a qualidade do produto oferecido 
pelo fornecedor é a mesma que o seu público consumirá. 

Portanto, para atender a expectativa, entregando qualidade aos seus clientes, é 
imprescindível atentar que imagem tem relação com percepção, e a percepção que 
seus clientes têm de sua empresa vai ser construída com base nos produtos que 
você comercializa; assim é formada sua reputação.  Se você vende qualidade, porque 
é feito com qualidade, seus clientes serão propagadores dessa sua boa reputação. 

Histórico
Na hora de avaliar uma empresa fornecedora, é relevante consultar a história 
dela no mercado, entender, inclusive com outros clientes dela, como ela se relaciona 
com os clientes. 

É importante verificar há quanto tempo ela está no mercado, se tem certificações 
e premiações, quem faz a empresa, gestores e diretores. O passado do fornecedor 
pode refletir muito sobre o presente e futuro quanto à estrutura, aos processos 
internos, aos produtos, aos serviços e outros fatores. 

Posicionamento
A visão, a missão e os valores dos fornecedores que você pretende fazer negócio 
estão alinhados, ou próximas dos ideais da sua empresa? Essa compatibilidade 
de ideias ajuda a melhorar a relação entre ambas as partes e minimiza os riscos de 
conflitos de interesse. Ademais, ela é benéfica para manter um padrão de qualidade 
de produtos e de serviços.
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Atualização
Em qualquer empresa é comum acontecer mudanças e inovações em processos, 
produtos, seja na gestão ou em outras áreas que levem a uma melhora na 
produtividade e na qualidade dos resultados gerados. O fornecedor que investe 
no aprimoramento de um novo método - mais eficiente e econômico - de 
desenvolvimento do seu principal produto, certamente trará maiores 
benefícios para as empresas que costumam comprar esse mesmo produto. 

Além dos indicadores básicos para escolher quem serão seus fornecedores, como 
preço, histórico e qualidade, há alguns outros fatores que merecem especial atenção: 

Habilidade técnica
O fornecedor possui capacidade para produzir ou fornecer o produto desejado? 
O fornecedor deve ter habilidade técnica  de atender às especificações exigidas 
e, em muitos casos, essas habilidades devem ser certificadas com documentos.  
O importante é ter a certeza da habilidade de quem será seu fornecedor.
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Confiabilidade
Ao selecionar um fornecedor, é desejável que se escolha um fornecedor confiável, 
com boa reputação e financeiramente sólido, ou seja, que tenha capacidade 
financeira de se manter e produzir. 

Atualmente, quando se fala em confiabilidade, é fundamental saber se o fornecedor 
atende requisitos legais  - trabalhistas e cíveis - e ambientais. Um critério que deve 
ser analisado cuidadosamente é o quanto os seus fornecedores estão saudáveis 
financeiramente. Ter uma ideia ou a certeza do momento econômico deles traz o 
respaldo necessário principalmente em negociações que envolvam contratos de 
longo prazo. 

Você, como cliente, deve ter as garantias de que o fornecedor não quebrará 
durante o contrato e que terá plenas condições de manter a qualidade dos produtos 
e serviços, o tempo de entrega e outros detalhes importantes para o relacionamento 
entre as empresas.

Pós-venda
Se o produto tem natureza técnica ou provavelmente necessitará de peças de 
reposição ou apoio técnico, o fornecedor deve ter um bom serviço de atendimento 
pós venda, para que tenha condições para auxiliar a organização caso haja algum 
problema com o produto. 

É a importância de proporcionar um bom atendimento, um suporte que atenda 
em diversos canais e na maior disponibilidade de tempo possível, de cumprir os 
prazos de entrega e de oferecer segurança nas embalagens dos produtos, por 
exemplo. Todos esses são detalhes que agregam valor à relação comercial entre 
os fornecedores e as empresas contratantes. 

Localização do fornecedor
Algumas vezes é necessário/recomendável que o fornecedor esteja próximo do 
comprador, ou pelo menos mantenha um estoque local, facilitando o acesso para 
as demandas da empresa.
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OBSERVAÇÕES FINAIS  
O objetivo principal do gerenciamento de uma cadeia de suprimentos é a obtenção 
do melhor atendimento ao cliente, com o menor custo total possível. Para 
atingir estes objetivos, é fundamental que se melhore o desempenho interno de 
cada um dos processos componentes da cadeia. Além disso, é fundamental que as 
interações entre os processos de negócio de cada um dos elementos da cadeia seja 
devidamente administrada.

 O processo de estabelecer e manter uma base de fornecedores deverá ser contínuo. 
Assim, os gestores de suprimentos devem estar sempre atentos e implementar uma 
estrutura de pesquisa em suas organizações, a fim de identificar novos fornecedores 
que possam dinamizar a base mencionada. Além da preocupação com a formação 
da base de fornecedores, os executivos de suprimentos têm conferido destaque 
em suas agendas para o gerenciamento das relações com esses fornecedores. 

No ambiente dinâmico e com concorrentes oferecendo produtos similares com 
preços equivalentes, o fator agilidade e o custo logístico são determinantes 
para o sucesso ou fracasso. Assim, quanto mais próximas de uma parceria forem 
às relações com fornecedores e clientes, maiores as chances de envolvimento e 
comprometimento no processo de oferecer o melhor produto ao mercado.

Entenda seus fornecedores como grandes parceiros na evolução de sua empresa, 
mantendo seus produtos e serviços com as qualidades demandadas por seus 
clientes, e trazendo eficiência e sucesso para seu negócio. 

Lembre-se: o Sebrae conta com profissionais especializados para ajudá-lo 
na identificação dos cenários e na proposição de melhorias. Conte com o 
Sebrae. 



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

