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Identificação de temas de potencial interesse ligados às áreas de 
Purchasing/Procurement e suas operações  

 

O presente estudo teve como objetivo identificar potenciais temas de interesse de 
pesquisas, estudos e cursos de extensão entre organizações e executivos de 
Procurement/Purchasing de forma a consolidar o posicionamento do FGVCelog.  

Para isso, foi adotada uma pesquisa quantitativa do tipo survey com executivos 
(Head, CPO, Diretores e Gerentes), de empresas nacionais e multinacionais, nas áreas 
Industriais e de prestação de serviços. O questionário foi elaborado pelo Observatório de 
Compras e contemplou 21 questões, abrangendo 7 áreas de interesse dentro do universo 
de Compras, bem como perguntas relacionadas a entender e classificar o perfil dos 
respondentes. Foram enviados convites individuais através de e-mail e Linkedin para 293 
colaboradores e executivos, sendo obtidas 119 respostas. Deste total, 83 questionários 
foram considerados válidos, correspondendo a uma taxa de resposta de 28% em relação 
a nossa amostra. 

Para análise das respostas, foi utilizada estatística descritiva. Os resultados 
sugerem que a grande maioria dos respondentes (70%) não percebe a área de Compras 
nas organizações em que trabalham, atendendo as expectativas, principalmente por falta 
de investimentos em tecnologia e capacitação de seus colaboradores. Para corrigir esta 
situação, 70% dos respondentes afirmaram que investirão nos próximos anos em novas 
ferramentas de tecnologia e capacitação dos colaboradores através de treinamentos 
internos. Os resultados sugerem ainda que existe uma certa tendência em contratar 
consultorias externas para implementação de projetos e avaliação da estrutura da área de 
Compras, principalmente em empresas com até 100 colaboradores. 

Dentro do cenário exposto, o FGV Celog deve investir em: 

a) Cursos de curta-média duração para Compras 4.0, englobando temas de inovação, 
análise de dados e novas ferramentas para a área, voltada para profissionais da 
área, nível operacional e baixa gestão (supervisores, coordenadores); 

b) Desenvolvimento de um curso para treinamento das equipes de Compras das 
organizações, em relação a temas como Compras 4.0, Strategic Sourcing, Gestão 
de risco, e outros temas relevantes, através de módulos de 16 horas cada um; 

c) Sugestão de parcerias/consultorias para empresas de médio porte para 
implementação de projetos ligados aos temas de interesse, principalmente ligados 
às novas ferramentas de gestão; 

d) Projeto de pesquisa para aprofundar o entendimento e situação das áreas de 
Compras das Organizações em relação à sua maturidade e grau de automatização 
dos processos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 90, a área de Compras vem ganhando um papel de destaque 

nas organzações, mudando o foco de atuação local para global, ao mesmo tempo que 

passa a ter um enfoque muito mais estratégico. Varios autores, entrem eles Harland 

(1999), Gonzalez-Benito (2007) e Nollet (2005) salientam que a estratégia de compras 

está diretamente ligada à estratégia geral de negócios e impactam diretamente o 

desempenho eonomico-financeiro das organizações, através de seus relacionamento com 

fornecedores (TSENG, 2014). A tecnologia, com a automação de tarefas rotineiras 

também ajuda na mudança de perfil dos colaboradores da área, levando-os a participar 

mais ativamente das definições de estratégia e tomada de decisões (Giunipero et al., 2005; 

Tatham et al.,2017). 

A àrea de Suprimentos também sofre impacto de outras áreas e tendencias das 

organizações, tais como aumento da necessidade de compras sustentáveis, do ponto  de 

vista ambiental, social e finaceiro. (Mulder et al., 2005; Prajojo e Sohal, 2013). Nos 

últimos anos vários estudos vêem a área de Compras menos voltadas à busca de reduções 

de custos obtidos somente através de negociações de preços, trazendo valor à organização 

através de iniciativas mais sustentáveis  (Philippart, 2016). Como observado por 

González-Benito (2010) em seu estudo, empresas cujas prioridades foram qualidade, 

confiabilidade e flexibilidade ao invès de reduções de custos tiverem desempenhos 

financeiros mais altos. 

De acordo com Schmelze et al. (2017), Compras também pode ser um canal de 

entrada de conhecimento, colaborando com o processo de desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços, através de seus fornecedores e relações de mercado. Philippart 

(2016) percebeu que em indústrias onde a pressão para que os profissionais de Compras 

gerem reduções de custo com foco nos resultados de curto prazo diminui a capacidade 

destes profissionais de identificar, diferenciar e gerenciar relacionamentos estratégicos 

com fornecedores, e também, de dar atenção às vantagens competitivas sustentáveis. 

Vários temas são considerados relevantes pela literatura para o futuro da área de 

Compras dentro da Cadeia de Suprimentos, e frequentemente recaem em dois temas: 

questões humanas/sociais e questões tecnológicas (Knight et al. 2020). Nas questões 

humanas, destacam-se pontos como habilidades em compras (Bals et al.; 2019), ética e 
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compliance (Wieland et al., 2016) e sustentabilidade (Schoenherr et al., 2012) entre 

outros. Os pontos mais relevantes dentro das questões tecnológicas abordados são, 

utilização de big data (Schoenherr e Speier-Pero, 2015), Compras 4.0 e IoT – Internet das 

Coisas (Glas e Kleemann, 2016) e ferramentas e plataformas de e-procurement (Alvarez-

Rodriguez et al., 2014). 

Knight et al., 2020 indica que os futuros previstos trazem grandes desafios à área 

de Compras, tais como escassez de recursos, aumentos de demanda, crescimento global 

da competição, cerceadas por outros temas não menos importantes como sustentabilidade, 

riscos, inovação e análise e interpretação de dados complexos. Todas estas mudanças nos 

cenários fazem com que as habilidades e conhecimentos dos profissionais envolvidos na 

área de Compras sejam revisitados. Kartunnen, 2018 em seu estudo afirma que que estes 

colaboradores são ativos participantes das decisões estratégicas, influenciando decisões 

com foco específico para criar valor ao cliente final. Estes colaboradores devem ser 

criativos e espontâneos para questionar soluções existentes, antecipando soluções futuras 

(Allal-Chérif e Maia, 2011), ao mesmo tempo que devem buscar novas tecnologias e 

novos fornecedores (Giunipero et al., 2006). 

 Estas mudanças e a necessidade de um novo perfil para o profissional de 

compras veem sendo discutido em artigos e trabalhos academicos, porém nem sempre 

estes temas são permeados dentro das organizações com a mesma relevância. Desta 

forma, este estudo foi desenvolvido para entender como as organizações e seus 

profissionais estão reconhecendo e gerindo estes temas relevantes dentro a área de 

Compras das suas organizações e quais deles são prioritários dentro das suas visões.  

 Para tanto, foi construída uma pesquisa, direcionada a profissionais da área de 

Compras e executivos de organizações de diferentes segmentos e dimensões, e os 

resultados serão conhecidos e discutidos neste artigo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A área de Compras e seus profissionais são desafiados a incorporar novas 

tendências para atuar no cenário atual. De acordo com Burton(2015), trata-se de um 

cenário muito complexo, muitas vezes dominado por questões legais, preocupações com 

sustentabilidade, temas sob a ótica ética e de regulamentações, que vão além das questões 

financeiras, mas que também abordam a imagem pública da empresa e da marca.  
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Burton (2015) também expõe 10 desafios para a área de Compras do futuro. São 

eles: Risco, Sustentabilidade, Globalização, Integração, Finanças, Inovação, 

Transparência, Colaboração Informação e Pessoas. Os mesmos desafios podem ser 

agrupados em 6 temas centrais, que abordam em sua integridade, conforme tabela abaixo: 

 

 

Cada tema é discutido frente a literatura nos tópicos a seguir: 

Compras 4.0 
Schrauf & Berttram (2016 salientam que, no processo específico de compras nas 

empresas, o uso de tecnologias associadas à Industria 4.0 sejam as mais disruptivas de 

todos os tempos, trazendo conectividade, agilidade, saindo do conceito de “Cadeia de 

Suprimentos”, para “Ecossistema de Suprimentos”. Pinto (2019) aponta, entre outros, as 

principais inovações na área Big Data, Robos Automatos, Sistemas Integrados, IoT 

(Internet das Coisas) e Machine Learning. 

 

Risk Management   
Conforme Ghadge et al. (2012), as fontes de risco são numerosas e originam-se 

na própria empresa ou em seu ambiente de negócios. Wagner et al. (2006) citam que 

rupturas na cadeia de suprimentos são situações indesejadas e involuntárias que levam 

riscos à cadeia. Estas situações são excepcionais à situação normal do dia a dia da 

operação da cadeia de suprimentos. De acordo com Moretti (2017), podemos listar pelo 

menos quatro tipos de riscos: Risco de Fornecedor, Risco de Produto/Serviço, Risco de 

Negócios e Risco de Commodities (Macroeconômicos). 

Tópico do 

Questionário

Desafios Elencados 

por Burton, 2015

Compras 4.0

Inovação  

Integração 

Informação

Risk Management Risco

Sustentabilidade Sustentabilidade

Compliance Transparência

Strategic Sourcing
Finanças 

Globalização

Capacitação de 

Profissionais

Pessoas 

Colaboração
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Sustentabilidade 
De acordo com Mani et al. (2018), nos ultimos anos a conscientização da 

sociedade sobre as questões ambientais levou ao aumento das pressões da sociedade sobre 

uma posição mais sustentaveis das organizações. Seuring e  Muller (2018) afirmam que 

o desenpenho sustentavel não é composto somente da questão ambiental, mas também de 

aspectos sociais e economicos, que são muito importantes para mudar a cadeia de 

suprimentos como um todo. Aspectos muito importantes estão relacionados a produtos e 

servidos mais sustentaveis (MARSHALL et al., 2015) e também à questões trabalhistas 

e direitos humanos (PULLMAN et al., 2009). 

Conforme Carter e Rogers (2008), gerir estes riscos contribui para que as cadeias 

de Suprimentos possam identificar mais facilmente problemas e soluções que suas 

operações possam causar. 

Os pontos ambientais referem-se a ganhos pela redução de emissões, consumo 

energia, gestão de residuos e outros (CHEN et al., 2009). Em relação aos pontos sociais, 

temos respeito às comunidades e cumprimentos das leis trabalhistas e o balanço entre o 

economico, social e finnaceiro, mais conhecido como Tripple Bottom Line. Todos estes 

aspectos foram considerados no questionários. 

 

Strategic Sourcing 
Em Compras, o amadurecimento do perfil tático reativo para o perfil estratégico 

gerencial, promove a adoção de uma série de ferramentas e métodos de trabalho que 

trazem resultados importantes para a organização. Neste caminho, e com o objetivo de 

sustentar a sistemática do dia a dia do setor de compras, o Strategic Soucing passa a ser 

não apenas uma estratégia de compras, mas um método, uma forma de trabalho e, para 

alguns profissionais mais entusiastas, até uma filosofia. Roberts (2003), define Strategic 

Sourcing como um processo de identificação de fontes de fornecimento de produtos, 

avaliação, contratação e gerenciamento dos fornecedores com objetivo de trazer 

competitividades às organizações. (Fun, Hilsdorf e Sampaio, 2010).  

A partir destes conceitos, podemos observar que o strategic sourcing tem o 

objetivo de integrar a empresa ao mercado de fornecedores em atividades de avaliação de 
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mercado, análise e estudos dos produtos, gestão de fornecedores, aumento do 

desempenho interno do setor de compras e melhoria e alcance dos resultados 

organizacionais. Para tanto, Clegg e Montgomery (2005) apresentaram um método 

composto por 7 etapas, sendo algumas delas selecionadas para a pesquisa, que são: 

Spending Analysis, Matriz de Kraljic, 5 Forças de Potter, Custo Total de Aquisição e 

Gestão de Contratos e KPI’s. 

 

 

Capacitação Profissional 
Skills são os conhecimentos e habilidades que permitem fazer algo bem (Lau, 

2010). Os profissionais de compras devem ter habilidades de compra (Parker e Anderson, 

2002) e habilidades para realizar suas atividades de trabalho com competência (Mehra e 

Inman, 2004).  

 De acordo com Kartunnen, 2018, as habilidades dos profissionais de compras 

são divididas em quatro categorias: habilidades técnicas, habilidades sociais, habilidades 

empresariais de gerenciamento e habilidades estratégicas.  

 Habilidades políticas (Identificada no questionário como Comportamentais) 

podem ser definidas como "a capacidade de compreender efetivamente os outros no 

trabalho e usar esse conhecimento para influenciar outros a agir de forma que realce a sua 

e / ou objetivos organizacionais ”(Ahearn et al., 2004, p. 311). Influência, persuasão, 

empatia e resiliencia são amplamente consideradas como as habilidades de compra mais 

importantes (Tassabehji e Moorhouse, 2008), e esses são os principais componentes das 

habilidades políticas (comportamentais) (Ahearn et al., 2004). 

METODOLOGIA  
 

 O tipo de pesquisa adotada neste projeto é a descritiva, que visa entender a 
relevância de um determinado fenômeno e descrevendo a distribuição do fenômeno em 
uma população. Seu objetivo principal não é o desenvolvimento da teoria, embora através 
dos fatos descritos pode fornecer dicas úteis tanto para a construção da teoria ou o 
refinamento teórico. 
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Instrumento de Pesquisa 
O estudo foi realizado com dados coletados por meio de questionário tipo survey. 

O questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter informações e de 
elevada confiabilidade se aplicado com critério. 

  O questionário foi elaborado pelo Observatório de Compras da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas para a 
atuação na área de Compras. O questionário contempla 21 questões, abrangendo 7 áreas 
de interesse dentro do universo de Compras, bem como perguntas relacionadas a entender 
e classificar o perfil dos respondentes.  

Seleção da amostra e Coleta de dados 
Os dados foram coletados através de uma survey, com colaboradores brasileiros 

da área de Compras de diversos segmentos e também com executivos das áreas de 
Compras, Financeiro, Supply Chain e afins, cadastrados na rede de contatos do 
Observatório de Compras do CELOG (Centro de Excelência em Logística e Supply 

Chain) da EAESP/FGV.  

Foram enviados convites individuais através de e-mail e Linkedin para 293 
colaboradores e executivos, entre os dias 13 a 28 de Janeiro de 2021, com a participação 
de 119 respondentes. Deste total, apenas 83 responderam 100% das perguntas. 

 O perfil dos respondentes, de acordo com as informações coletadas, demonstrado 
na Tabela abaixo, é diversificado e engloba respondentes de várias faixas etárias, 
diferentes posições hierárquicas, variadas formações acadêmicas e foi subdividido em 
nove subcategorias que são: Gênero, Faixa etária, Formação Acadêmica, Grau de 
Instrução, Posição Hierárquica, Tipo de Indústria em que atua, Tamanho da empresa, 
considerando número de funcionários, Localidade e se os respondentes atuam ou não na 
área de Compras das suas Organizações. Estas subcategorias foram criadas para que se 
agrupasse determinados tipos de respondentes e se verificasse a existência ou não de um 
maior número de respondentes dentro de algum segmento.  

A maioria dos respondentes é do sexo masculino (71,1%), tem entre 31 e 40 anos 
(37,2%), tem formação em Administração de empresas (51,8%), tem pós-graduação ou 
MBA (65,1%) e trabalha em empresas que tem mais de 1.000 colaboradores (59%). 
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Frequencia %

Genero

Feminino 21 25,3%

Masculino 59 71,1%

Não informado 3 3,6%

Idade

Até 30 anos 7 8,4%

31-40 anos 31 37,3%

41-50 anos 30 36,1%

Acima de 50 anos 14 16,9%

Não informado 1 1,2%

Formação

Administração e afins 43 51,8%

Engenharia e Afins 33 39,8%

Outros cursos da Area de Humanas 2 2,4%

Outros cursos da Area de Exatas 2 2,4%

Não possui formação academica 3 3,6%

Grau de Educação

Não possui nivel superior 3 3,6%

Superior Completo 10 12,0%

MBA ou Especialização 54 65,1%

Mestrado ou Doutorado 16 19,3%

Posição Hierarquica

C-Level 17 20,5%

Gerente ou similar 27 32,5%

Supervisor ou similar 15 18,1%

Comprador ou similar 18 21,7%

Outros 6 7,2%

Segmento

Indústria 54 65,1%

Serviços 23 27,7%

Outros 6 7,2%

Número de empregados da empresa (tamanho)

0-100 7 8,4%

101-1.000 27 32,5%

1.000 + 49 59,0%

Atua diretamente na àrea de Compras

Sim 66 79,5%

Não 17 20,5%

Cidade e Estado do respondente

São Paulo - Capital 40 48,2%

Grande São Paulo 15 18,1%

Interior de São Paulo 18 21,7%

Outros 10 12,0%

Perfil dos respondentes

Variavel
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Fonte: Tabela criada com dados do questionário (2021) 

Análise de Dados 

Os dados quantitativos, antes de serem processados e analisados, têm pouco 
significado à maioria das pessoas. Esses dados precisam, portanto, serem processados 
para que sejam úteis, quando transformados em informação. Técnicas de análise 
quantitativa como gráficos, tabelas e estatísticas nos permitem compreender, ajudando a 
explorar, apresentar, descrever e examinar relações e tendências dentro de dados.  

 Para a análise das respostas foi utilizada estatística descritiva, cujo objetivo é 
resumir as principais características de um conjunto de dados por meio de tabelas, 
gráficos e resumo numéricos, através do cálculo de médias, dos respondentes e 
procurando uma correlação entre os percentuais encontrados em cada uma das perguntas. 

 

Resultados 
Como produto do presente estudo, pretende-se apresentar, em um formato 

gerencial, a apreciação dos resultados da análise do questionário. A análise dos dados, 
para este relatório gerencial, foi realizada de modo a entender em termos percentuais, 
como os respondentes visualizam os temas mais relevantes na área de Compras na 
atualidade, como veem a atuação da área dentro das organizações em que trabalham, quais 
os principais temas de melhoria e projeções de investimentos em ferramentas e 
capacitação profissional dos colaboradores da área. 

De modo geral, vê-se que a grande maioria dos respondentes (70%) não percebe 
a área de Compras nas organizações em que trabalham, atendendo as expectativas, 
principalmente por falta de investimentos em tecnologia e capacitação de seus 
colaboradores. Para corrigir esta situação identificada pelos respondentes, 70% afirmam 
que investirão nos próximos anos em novas ferramentas de tecnologia e capacitação dos 
colaboradores através de treinamentos internos. 

Os temas mais citados pelos respondentes como relevantes atualmente são 
Compras 4.0 / Inovação, Gestão de Risco (Risk Management) e Estratégia de Compras 
(Strategic Sourcing).  

A análise dos dados foi realizada como média geral dos respondentes mas também 
nas dimensões: 1) Gênero (Masculino / Feminino); 2) Faixa Etária (até 40 anos / Acima 
de 40 anos); 3) Posição Hierárquica (C-Level / Gerencial / Operacional); 4) Tamanho de 
empresa (até 100 colaboradores / entre 101 e 1.000 colabores / acima de 1.000 colabores); 
5) Segmento da empresa (Indústria / Serviços / Outros) e confrontados entre si para 
entender se existe uma grande variação entre estas dimensões. 

 

Desafios enfrentados pela área de Compras no Cenário Atual 
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Nesta pergunta, solicitamos aos respondentes que escolhessem no máximo 3 
temas como os mais relevantes em termos de desafios para a área de Compras no cenário 
atual. 

 

Os outros temas citados foram: custos, abastecimento, metas irreais de saving, 
Gestão de Crise, Componentes tier 2, Fontes isentas (estilo gartner), 

Nesta dimensão, as grandes diferenças encontradas foram: 

a) O % de mais alto (81%) de citações de um tema foi o de Compras 4.0/Inovação 
pelo grupo de mulheres respondentes. 

b) O menor % de citações foi o de Capacitação Profissional entre os respondentes 
que trabalham em organizações de até 100 colaboradores. 

Relevância de temas 
Considerando cada tema mencionados na pergunta acima, definimos alguns 

subtemas dentro dos temas e pedimos aos respondentes que os classificassem dentro de 
uma escala cujas definições eram: muito importantes, importantes e menos importantes e 
abaixo veremos o resultado geral para cada um destes subitens. Também foram feitas 
análises percentuais nas dimensões citadas no ponto 4.  

 

Compras 4.0 / Inovação 
 Dentro desta dimensão, foram sugeridas no questionário 5 temas: a) Análise de 

Dados Complexos (Big Data); b) Utilização de robôs em automatização de Compras; c) 
Integração de sistemas (verticais e horizontais); d) Internet das Coisas; e e) Machine 
Learning e solicitado aos respondentes que classificassem cada uma delas como muito 
importante, importante e menos importante. 
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Como podemos ver no gráfico abaixo, a maioria dos respondentes (70%) veem a 
análise de dados complexos como o item mais relevante desta seção, sendo a Internet das 
coisas a menos relevante (30%) 

 

 

Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

 

 Considerando a análise detalhada pelos perfis Gênero, Faixa Etária, Posição 
Hierárquica, Tamanho e Segmento da empresa, vemos as maiores diferenças em: 

a) 62% das mulheres respondentes veem a utilização de robôs como muito 
importante, em confronto com a média geral de 43%. 

b) 100% dos respondentes de empresas com até 100 colaboradores entendem a 
análise de dados complexos como muito importante. A média geral é de 70% 

 

Gerenciamento de Risco (Risk Management) 
 

Os 5 temas sugeridos dentro desta dimensão, para a classificação de importância 
no cenário de Compras foram: Riscos Inesperados (greve, pandemia, paralisação de 
logística internacional, etc), Risco Fornecedor, Risco do produto/serviços, Riscos 
Negócio e Riscos Macroeconômicos (taxa de câmbio, inflação, commodities). Segue 
abaixo a compilação de resultados considerando a média geral dos respondentes. 
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Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

Com base na análise detalhada pelos perfis Gênero, Faixa Etária, Posição 
Hierárquica, Tamanho e Segmento da empresa, vemos as maiores diferenças em: 

a) 81% das mulheres respondentes entendem que os riscos inesperados são muito 
importantes, em confronto com a média geral de 67%. 

b) Apenas 29% respondentes de empresas com até 100 colaboradores apontam os 
riscos macroeconômicos como muito importantes.  

Sustentabilidade 
 

Nesta dimensão, os 5 temas utilizados na pesquisa sobre relevância de temas 
foram: Gestão de fornecedores sob ótica social, que abrange o cumprimento de leis 
trabalhistas, aceitação de diversidade, inclusão de negros, deficientes físicos, mulheres, 
etc (GFOS), Gestão de Fornecedores sob a ótica ambiental, que trata do respeito às leis 
ambientais tais como tratamento de poluentes e efluentes, desmatamento, emissão de 
carbono (GFOA), Triple Bottom Line, balando entre as óticas sociais, ambientais e 
econômicas (TBL), Gestão de Resíduos (GER) e Desenvolvimento de Produtos 
Sustentáveis (DPS) 
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Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

Importante apontar que, em quase todos os temas, os respondentes que trabalham 
em empresas com até 100 funcionários são os que se acreditam ser mais importantes os 
aspectos ligados à Sustentabilidade, com diferenças superiores a 15% em relação à média 
geral. 

 

Compliance 
 

Os 5 temas abordados nesta seção foram: Leis, Normas e Regulamentos (LNR), 
Princípios Éticos e Normas Internas de Conduta (PENIC), Segregação de Funções (SF), 
Relação com Orgãos Reguladores de Fiscalização (RORF) e Lei Anticorrupção (LA).  

Quase 80% dos respondentes vem os princípios éticos e normas internas de conduta 
como o tema mais relevante em termos de Compliance; enquanto que apenas 22% dos 
respondentes veem a segregação de funções como um tema preocupante. 

As empresas do segmento de Serviços entendem que a Relação com Orgãos 
Reguladores e de Fiscalização é tão importante quanto a Lei Anticorrupção (52%).  
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Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

 

Estratégia de Compras (Strategic Sourcing) 
 

Dentro desta seção, os cinco pontos elencados na pesquisas são aqueles mais 
significativos dentro da temática Strategic Sourcing nas área de Compras das 
organizações e  são eles: Spending Analisys (análise dos custos e gastos da empresa com 
compras), Matriz de Kraljic (categorização dos gastos e definição de estratégia de 
compras), Custo Total de Aquisição (TCO), a utilização da metodologia de analise através 
das 5 forças de Porter (análise dos cenários internos e externos para produtos, serviços e 
fornecedores) e Gestão de Indicadores de Performance (KPI´s) e Contratos.  

Como resultados vemos que o tema com maior relevância para os respondentes é 
o Custo Total de Aquisição, seguido pelo Spending Analisys, sendo aquele com o % mais 
baixo de Muito importante o tema de utilização da metodologia 5 forças de Porter. 

 

 

Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 
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 Capacitação Profissional 
 

No tópico Capacitação Profissional, os temas selecionados focaram nos skills da 
área de Compras necessários para o bom desempenho da função. São eles: 
Comportamentais (Empatia, Flexibilidade, Resiliência, etc), Técnicos  (Negociação, 
relação com fornecedores, etc), Sociais (Comunicação, Trabalho em equipe, etc), 
Gerenciais (Gestão de pessoas, análise de dados, etc) e Estratégicos ( Resolução de 
Problemas, Tomada de decisão, definição de estratégia, etc).  

É possível entender, com base na tabulação das respostas, que o aspecto mais 
relevante destes skills é o estratégico, já que quase 80% dos respondentes o classificaram 
como muito importante. 

Em contrapartida, os skills gerenciais são aqueles classificados como menos 
importantes por mais de 50% dos respondentes. 

 

 

Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

  

 Os Skills Sociais tiveram o seu grau de importância mais elevado entre as mulheres 
(76%) e os Skills Técnicos nos respondentes que trabalham em empresas entre 101 a 1.000 
colaboradores, com 81% o classificando como muito importante. 

 

Foco nas áreas de Compras 
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  Um outro ponto levantado na nossa pesquisa, era entender quais áreas dentro de 
Compras deveriam ter um foco mais específico neste momento de novos de novos 
desafios enfrentados pela área. O resultado da pesquisa mostra que a área de 
Insumos/Matérias Primas ainda é a que mais preocupa os respondentes, seguida pela área 
de Serviços. 

 

Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

 

Com base na análise detalhada pelos perfis Gênero, Faixa Etária, Posição 
Hierárquica, Tamanho e  Segmento da empresa, vemos as maiores diferenças em 
respondentes que trabalham em empresas com até 100 funcionários, que entendem que a 
área de Serviços é hoje a área de maior foco dentro das organizações, com 43%, com a 
mesma percepção dos altos executivos das organizações (C-Level), que também veem 
esta área como a mais destacada no momento (35%). 

Atuação da área de Compras 
 

Em uma outra sessão, perguntamos aos respondentes se eles achavam que a Área 
de Compras das organizações em que eles atuam atendiam 100% das expectativas. Caso 
a resposta fosse negativa, elencamos algumas razões para que essa resposta tenha sido 
negativa e estas razões foram: a) Falta de Investimento em Tecnologia e Novas 
Tendências (FITNT); b) Capacitação de profissional na Area de Compras (CPAC); c) 
Falta de Conhecimento de Ferramentas de Estratégia de Compras (FCFEC); d) Falta de 
Política para Risk Management (FPRM); e) Falta de Política Interna e Treinamento de 
Compliance (FPITC); f) Falta de Política Interna e Treinamento em Sustentabilidade 
(FPITS) e g) Outros. 
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Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 

 

Com base na análise detalhada pelos perfis Gênero, Faixa Etária, Posição 
Hierárquica, Tamanho e  Segmento da empresa, um ponto que se destacou foi que os 
respondentes do grupo dos altos executivos das organizações (C-Level), estão mais 
descontentes com a atuação da área de Compras das suas organizações, com um 
percentual de 82% como NÃO. Já a visão dos gerentes é um pouco menos crítica, com 
59% das respostas como NÃO. 

 

Investimento na área de Compras 
 

Nesta sessão, perguntamos aos respondentes se as empresas que eles atuam farão 
investimentos na área de Compras nos próximos 3 anos e, caso a resposta fosse positiva, 
para que escolhessem as alternativas apresentadas sobre as possíveis área de investimento 
e encontramos o seguinte resultado, com base nos seguintes temas apresentados: a) 
Contratação de Consultoria Externa para Rever o Processo da área de Compras (CCERP); 
b) Contratação de Consultoria Externa para Implementar Projetos da área (CCEIP); c) 
Capacitação dos colaboradores em Treinamento Externo (CCTE); d) Capacitação dos 
Colaboradores em Treinamento Interno (CCTI); e) Novas Ferramentas e Tecnologia. 

 

Fonte: Gráfico criado com dados do resultado da pesquisa (2021) 
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Com base na análise detalhada pelos perfis destacam-se os seguintes pontos: 

a) A contratação de uma Consultoria externa é mencionada por 42% dos 
respondentes do grupo de altos executivos (C-Level), em comparação com os 22% 
da média geral dos respondentes; 

b) Empresas com até 100 colaboradores são aquelas que pretendem investir menos 
em novas ferramentas e tecnologia, já que somente 67% dos respondentes deste 
perfil mencionou esta possibilidade. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base na análise dos dados e comparação de resultados entre perfis de 
respondentes, se infere que existe espaço dentro da área acadêmica para cursos e projetos 
voltados à capacitação de profissionais da área de Compras, principalmente com foco em 
novas ferramentas e tecnologias, como análise de dados complexos.  

Mesmo com um foco maior em novas tecnologias, vê-se também que temas como a 
Gestão da Cadeia de Suprimentos e Estratégias de Compras ainda tem espaço a serem 
explorados com os profissionais da área. 

Como foco, vemos que os investimentos em treinamento interno e externo também 
são uma das prioridades e que a maior parte das empresas tem interesse em investir em 
novas ferramentas; portanto, os temas de curso futuros deveriam ser bastante focados 
nestas novas tendências tecnológicas. 

Nota-se também uma certa tendência em contratar consultorias externas para 
implementação de projetos e avaliação da estrutura da área de Compras, principalmente 
em empresas com até 100 colaboradores. 

Recomendação 
 Dentro do cenário exposto, em relação aos potenciais trabalhos da FGV – EAESP, 

temos as seguintes recomendações: 

e) Criação ou aumento da exposição/propaganda (caso já exista) de curso de curta-
média duração para Compras 4.0, englobando todos os temas de inovação, análise 
de dados e novas ferramentas para a área, voltada para profissionais da área, nível 
operacional e baixa gestão (supervisores, coordenadores); 

f) Criação / Disponibilização de um curso voltado ao mundo corporativo, para 
treinamento das equipes de Compras das organizações, em relação a temas como 



 

 20

Compras 4.0, Strategic Sourcing, Gestão de risco, e outros temas relevantes, 
através de módulos de 16 horas cada um; 

g) Sugestão de parcerias/consultorias para empresas de médio porte para 
implementação de projetos ligados aos temas de interesse, principalmente ligados 
à novas ferramentas de gestão; 

h) Projeto de pesquisa para aprofundar o entendimento e situação das áreas de 
Compras das Organizações em relação à sua maturidade e grau de automatização 
dos processos. 

 


