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Introdução
Ao longo do tempo o departamento de compras vem ganhando
mais espaço dentro da cadeia de suprimentos e passando de
um simples departamento de criação de pedido para um elo
estratégico dentro da cadeia, que visa além de negociar preço,
explorar as oportunidades e gerar lucro para as organizações.
De acordo com Mitsutani (2014), o cenário começou a mudar a
partir do começo do século passado, quando grandes empresas
passaram a se preocupar com os processos e as relações entre
compradores e fornecedores. Desde então o departamento de
compras, antes operacional, ganha evidência, pois se viu a
necessidade de desenvolver mais técnicas e ferramentas para a
gestão de compras.

Revisão bibliográfica
De acordo com Bim (2016), a melhor definição para Strategic
Sourcing, é de um processo que permite identificar as
oportunidades através da analise minuciosa da situação atual
do processo, coletando dados, realizando pesquisa de mercado,
avaliando cenários, o que for necessário para ter a maior
concentração de informações, que ajude a chegar no melhor
resultado. A abordagem de 8 (oito) etapas, proporciona uma
análise profunda das categorias na busca de oportunidades de
redução de custos e de melhoria na prestação de serviços. A
figura 1 mostra passo a passo os pontos que serão analisados.

Objetivos
O objetivo dessa pesquisa é reduzir os custos das compras de
serviços indiretos, através da adoção dos critérios de compras
estratégicas. Para atingir o objetivo de redução de custos será
implementado um plano de ação com a aplicação das práticas
apresentadas nessa pesquisa, para assim analisar o potencial
das oportunidades identificadas.

Resultados
Após a aplicação da metodologia de compras estratégicas, dois
cenários serão apresentados à diretoria:
• A contratação de uma terceira para realizar as manutenções
preventivas e corretivas nos equipamentos ativos;
• Locação de novos equipamentos e a venda dos ativos.
A opção que apresentou a melhor economia de acordo com a
tabela 7, é a manutenção dos equipamentos existentes, com a
redução de 32% em comparação com o cenário atual.

Conclusões
O objetivo do trabalho em reduzir os custos das compras 
através da adoção dos critérios de compras estratégicas, foi 
alcançado através da aplicação de uma combinação dos 
conceitos e das práticas de compras estratégicas no caso real 
do processo de manutenção de empilhadeiras e paleteiras.
Os resultados da pesquisa, permitiram mapear as principais 
etapas do processo de compras estratégicas aplicadas na gestão 
de compras, e analisar os ganhos de economia alcançados na 
utilização dessa metodologia. Com essa pesquisa, conseguimos 
identificar duas opções para o processo de manutenção de 
empilhadeiras e paleteiras, que serão apresentadas para a 
diretoria.
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Tabela 7 : Comparativo proposta de Manutenção e Locação 

Metodologia
Esse artigo é classificado como de natureza aplicada, de caso
real com objetivo exploratório, com uma abordagem qualitativa
utilizando o método de estudo de caso.

Figura 1 - Etapas da metodologia Strategic Sourcing. Fonte Bim (2016), p. 65


