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Apesar das continuadas e respeitadas
pesquisas realizadas em comportamento de
compra organizacional, eu acredito que
exista ainda hoje uma percepção entre os
estudiosos de marketing de que esta é uma
área negligenciada pelo marketing.

Marketing business-to-business não irá se
tornar uma disciplina a menos que esteja
ancorada em uma bem respeitada teoria.

(Jagdish Sheth, 1996).
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Compreender o comportamento de compra das organizações é um importante
desafio, tanto para os meios acadêmicos quanto empresariais, não apenas pela
abrangência e complexidade do tema, mas também pelos volumes de negócios
envolvidos entre empresas.

Com o intuito de contribuir com o aprofundamento dos conhecimentos
atinentes ao assunto, o presente estudo objetivou descrever as variáveis
organizacionais referentes ao comportamento de compra das grandes empresas
industriais associadas à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.
Foram pesquisadas 82 organizações com mais de 500 funcionários e analisados seus
comportamentos relativos à compra de itens considerados "A" de estoque e utilizados
diretamente em seus processos produtivos. Buscou-se verificar a utilização da
tecnologia como forma de otimização de processos, o nível de profissionalização dos
funcionários dos departamentos, a formalização e centralização empregadas nas
atividades de compras, as principais políticas, regras e procedimentos da área, a
participação da mesma em decisões consideradas de alto nível relativas a fontes de
suprimentos e a predominância de atividades estratégicas ou operacionais no
funcionamento dos setores de compras. Visou-se também identificar a existência de
associações entre tais aspectos e o tamanho das empresas.

Verificou-se que as empresas preocupam-se com o investimento em recursos
para os setores de compras, através do oferecimento de treinamentos a seus
funcionários e da disponibilização de tecnologias para a otimização de rotinas.
Constatou-se também que as organizações são, em geral, bastante formalizadas e
centralizadas, e que o comprador dispõe de pouca autonomia. Com relação às
políticas relativas a fontes de fornecimento, observou-se que a maioria das empresas
pratica a terceirização de seus processos produtivos e possui relacionamentos mais
estreitos com seus fornecedores, sem entretanto, limitar-se a uma base local de
suprimento, pois reconhecem e adquirem insumos de acordo com as alternativas
globais. Identificou-se ainda a prevalência de atividades operacionais em relação às
estratégicas no funcionamento dos setores de aquisição pesquisados. Com relação ao
tamanho das organizações, foi possível constatar que as maiores tendem a oferecer
mais treinamentos a seus profissionais de compras, possuem mais recursos
tecnológicos alocados a estes setores, mais comumente estabelecem relacionamentos
de longo prazo com os fornecedores e importam componentes.
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To understand the organizational buying behavior means an important
challenge to the academic and business environments. The reason for that is not only
its amplitude and complexity, but, besides this, the amounts negotiated among
compames.

With the intent of to be useful to enrichment of the knowledge about this
subject, this study aimed to describe the organizationalvariables concemed about the
organizational buying behavior in the big industries associated to the Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul. This research regarded 82 enterprises with more
than 500 employees, considering just the "A" items (in the ABC inventory
c1assification) used straightly in their productive processoThe objectives were: a) to
verify the technology as a way of process optimization; b) the procurement
employees background; c) the formalization and centralization of buying routines;
d) the main supply sources policies, rules and procedures; e) the strategic or
operational activities predominance and f) the influence of organizational size in the
other topics.

It was possible to identify that companies are investing in their procurement
resources, offering training to their employees and technologies to routines
optimization. In addition, it was verified that the organizations are very formalized
and centralized, and their buyers have a short autonomy. About the supply sources
policies, it was observed that the majority of the companies have outsourced process
and presents c10ser relationships with their suppliers, but, at the same time, they not
only buy in a local source, but in a global source. The operational activities were
identified as prevalent if compared with the strategic in the procurement departments
analyzed. The bigger organizations offer more frequently training to their
professionals, have more technological resources allocated to buying areas, have more
long terms agreements established with their vendors and import components more
often than smaller companies.
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o estudo da administração de empresas adquire uma importância crescente no

cenário empresarial da atualidade. Diante da competição global, dos rápidos avanços

tecnológicos, do acirramento da concorrência e do aumento do nível de exigência dos

clientes, serão vencedoras as empresas que melhor gerenciarem suas estratégias

competitivas.

Todas as áreas da administração de empresas são significantes para o

estabelecimento de estratégias bem sucedidas. Melhores políticas de recursos

humanos, técnicas produtivas mais eficazes e melhor gerenciamento financeiro dos

recursos consistem em fortes diferenciais para as organizações. As estratégias

mercadológicas, todavia, são de singular relevância na obtenção do sucesso

empresarial. O domínio das dinâmicas do mercado e do conhecimento dos clientes

são fundamentais para a alavancagem da vantagem competitiva.

O conhecimento mercadológico deve ser relativo aos mercados de atuação das

organizações, os quais compreendem consumidores individuais e compradores

industriais. Os estudos de marketing, porém, têm sido fortemente direcionados à

compreensão do comportamento dos consumidores. Apesar dos montantes

transacionados entre mercados industriais, o número de trabalhos objetivando a

compreensão do comportamento de compra das organizações é pequeno se

comparado aos estudos feitos sobre comportamento do consumidor.

o presente estudo visa, justamente, contribuir para o maior entendimento

sobre o comportamento de compra das organizações, através da descrição das

variáveis organizacionais relativas às compras realizadas pelas grandes indústrias

instaladas no Rio Grande do Sul.

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco partes principais. A primeira,

introdutória, aborda questões relativas à delimitação do tema, à definição do problema

e aos objetivos do estudo. A segunda consiste em uma revisão da literatura atinente ao

UFRGS
Escolade Administração- Biblioteca
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tema. A terceira apresenta as definições referentes ao método utilizado no estudo. Na

quarta são apresentados os resultados e na quinta e última parte são feitas as

considerações finais, apresentando-se as limitações do trabalho e sugestões para

pesquisas futuras.
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Comportamento de compra organizacional é, conforme Bouchard e Pelletier

(1985), a forma pela qual uma dada organização, ou grupo de organizações,

reconhece a necessidade de aquisição de produtos ou serviços, identifica as

características dos bens desejados, busca informações, avalia e escolhe entre

diferentes alternativas de marca e de fornecedores, constituindo assim processos de

tomada de decisão.

o comportamento de compra das empresas é um tema de extrema relevância

tanto para os meios acadêmicos quanto empresariais, devido à sua complexidade e

aos montantes transacionados entre mercados industriais. Entretanto, a grande ênfase

ainda dada pelo marketing é para o mercado de bens de consumo. A literatura sobre

comportamento de compra organizacional é escassa, principalmente no Brasil,

comparativamente aos volumes de trabalhos realizados sobre o comportamento do

consumidor. Sheth (1996) considera que o comportamento de compra organizacional

foi uma área "negligenciada" pelo marketing nas últimas três décadas de estudos.

Uma hipótese para tal fato é o pressuposto de que é o consumidor final que

desencadeia as transações ocorridas em ambos os mercados. Enfatizando-se a

compreensão do comportamento do consumidor e definindo-se estratégias eficazes

para atingi-Ios, estar-se-ia, portanto, impulsionando o mercado como um todo. Esta

assertiva não está incorreta. Todavia, o mercado industrial e, especificamente, as

compras realizadas por ele, possuem inúmeras particularidades que necessitam de

entendimento específico.

Embora a demanda por bens e serviços no mercado industrial seja realmente

derivada da demanda no mercado de bens de consumo, um expressivo conjunto de

diferenças separa os dois mercados. Diferentemente dos consumidores individuais, os

compradores organizacionais trabalham no sentido de atender às políticas, restrições e

objetivos de suas empresas com relação à obtenção de lucros, redução de custos,
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níveis desejados de qualidade dos produtos, etc. . Em geral, existe a utilização de

instrumentos formais de compras, como solicitações de cotações e propostas, bem

como um maior número de pessoas participando da decisão, principalmente em

situações de compras importantes. O mercado industrial, se comparado ao mercado de

bens de consumo, é, em geral, formado por poucos compradores responsáveis pela

grande maioria das compras de seus setores. A menor base de compradores e a

importância que eles possuem possibilita que sejam constituídos relacionamentos

entre clientes e fornecedores, através do estabelecimento de acordos de longo prazo,

exclusividade de fornecimento e customização de produtos.

Embora possa ser considerada aparentemente simples, a compra empresarial

transcende a desejada racionalidade econômica do ato formal de aquisição dos

produtos necessários à manutenção do negócio organizacional. Apesar do caráter

profissional empregado nas compras organizacionais e da pressuposta racionalidade

inerente aos processos aquisitivos, os mesmos estão sujeitos a uma, série de

influências, não apenas econômicas. Dentre as principais influências exercidas sobre

o processo de compras, destacam-se as variáveis ambientais, organizacionais,

interpessoais e individuais. Aspectos econômicos, desenvolvimentos tecnológicos,

comunicação e relacionamento interdepartamentais, relacionamentos com

fornecedores e características pessoais dos componentes das unidades de tomadas de

decisões de compras (centros de compras) são fatores que atuam conjunta e

simultaneamente na formação do comportamento de compra das organizações.

Sem, entretanto, desconsiderar a importância de tais aspectos, é preciso

enfatizar a particular e direta influência das variáveis organizacionais sobre o

processo aquisitivo das organizações. O tamanho da empresa, nível de sofisticação

do processo de compras, o número de pessoas envolvidas no mesmo, a estrutura da

organização, o grau de centralização e formalização, os recursos disponíveis

(financeiros, tecnológicos, fisicos e humanos), o caráter estratégico da área de

compras (orientação de compras) e as políticas da empresa representam tópicos

imprescindíveis para aqueles que desejam melhor entender como ocorrem as compras

em mercados business- to- business.

As drásticas mudanças ocorridas no contexto empresarial nos últimos anos

tomam ainda mais emergentes as oportunidades de pesquisa em comportamento de

compra das organizações, como um todo, e de suas variáveis organizacionais, em



5

especial. A globalização de mercados, a difusão da tecnologia da informação, a

prática do marketing de relacionamento e a utilização de políticas e técnicas de

qualidade total, indubitavelmente, à medida em que modificaram as estruturas,

objetivos e estratégias das empresas (variáveis organizacionais), conseqüentemente,

alteraram também os seus sistemas de compras.

Inexiste, todavia, uma teoria estabelecida a respeito do impacto que as

possíveis mudanças ocorridas nas variáveis organizacionais tiveram sobre o

comportamento das compras em mercados empresariais. A falta de um conhecimento

preciso sobre a situação das organizações brasileiras diante da evolução empresarial

mundial e a carência de pesquisas anteriores sobre o comportamento de compra das

organizações instaladas no país tomam as pesquisas nesta área, mais do que uma

grande oportunidade, um instigante e necessário desafio.

Pretende-se, com o presente trabalho, dar início a este desafio através de uma

análise introdutória acerca do comportamento de compra organizacional nas grandes

indústrias instaladas no Rio Grande do Sul. O tema em si é demasiadamente amplo,

sendo que o estudo deste, em seu todo, incorreria no risco da superficialidade.

Necessita-se, portanto, estudá-Io em suas partes, possibilitando o aprimoramento da

compreensão de cada uma delas.

Com o intuito de delimitar o escopo deste trabalho, foram consideradas, para

efeitos de estudo, as principais variáveis que exercem influência sobre o

comportamento de compra em mercados business- to- business. A partir desta análise,

foram escolhidas as variáveis organizacionais como foco deste estudo, devido,

conforme anteriormente mencionado, à extrema importância que as mesmas

possuem.

Os tipos de insumos e produtos adquiridos também podem representar

significativas diferenças quanto ao processo de compras, inviáveis de serem

analisadas em um único trabalho. Aspectos como a aplicação do produto adquirido

(se tratam-se de itens produtivos, fazendo parte do produto final da empresa, ou se

referem-se a produtos destinados a outras utilizações) e sua representatividade (valor

relativo do item, considerando-se a curva ABC de estoques) podem ocasionar

processos de compras bastante distintos.
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Definiu-se como objeto deste estudo o processo aquisitivo dos insumos mais

importantes para as organizações, considerando a aplicação e representatividade dos

mesmos. Em relação à aplicação dos insumos, entende-se que são dotados de maior

importância aqueles que farão parte dos produtos finais das organizações, ou seja, os

itens denominados "produtivos". Com relação à representatividade, tomou-se como

base os conceitos de curva ABC de estoques apresentados pelos estudiosos de

administração de materiais. Com base em tal literatura, concluiu-se que os itens" A"

de estoque são os mais significativos para as empresas. Messias (1989) define os itens

"A" como "os itens mais caros e em menor número" dentre os adquiridos pelas

organizações. Plossl (1997), por sua vez, ensaia uma definição mais completa,

afirmando que se tratam de poucos itens (usualmente, segundo o autor, são apenas

de 15% a 20% do total de itens adquiridos), de alto valor, representando, em geral

70% a 80% do valor total de inventário das empresas. Esta definição percentual dos

itens "A" não é estanque em um dado ponto, variando conforme definições das

próprias organizações. O que é comum a todas as empresas, conforme a referência da

literatura, é que tais insumos tratam-se dos mais importantes insumos adquiridos

devido à sua representatividade em termos de valor em relação ao total de compras

das organizações.

Assim, a presente dissertação limitou-se a verificar os processos relativos às

compras de insumos utilizados diretamente nos processos produtivos (matérias-

primas e componentes que fazem parte dos produtos finais das organizações

pesquisadas) e que, devido aos seus valores representam itens "A" na curva ABC de

estoques.

A inexistência de pesquisas anteriores, por sua vez, gerou a necessidade de

uma pesquisa exploratória. A restrição de recursos, entretanto, tomou necessária a

limitação da abrangência da pesquisa, restringindo-a às indústrias de grande porte

(mais de 500 empregados) do estado. Tal grupo foi escolhido devido à sua

localização geográfica e por se acreditar que as empresas maiores, especialmente do

setor industrial, apresentam realidades mais similares ao arcabouço teórico

disponível.
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Tem-se, assim, a definição do problema da presente pesquisa:

. Como podem ser descritas as variáveis organizacionais relativas

aos processos de compra de itens produtivos classe "A" de estoque das

grandes indústrias instaladas no estado do Rio Grande do Sul?

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir com o

aprofundamento do conhecimento sobre o tema pesquisado, de um modo geral, e

sobre a realidade brasileira e gaúcha, em particular.
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A fim de ampliar o entendimento do comportamento de compra das

organizações, este estudo tem seus objetivos apresentados a seguir, sendo estes

divididos em "objetivo geral" e "objetivos específicos".

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever as variáveis organizacionais relativas aos processos de compra de

itens produtivos classe "A" de estoque das grandes indústrias instaladas no estado do

Rio Grandedo Sul.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1. Observar o nível de profissionalização das pessoas responsáveis pelas

compras dos itens pesquisados neste estudo (grau de instrução e treinamentos

oferecidos pelas empresas);

2.2.2. .Verificar a utilização da tecnologia como forma de otimização dos processos

de aquisição;

2.2.3. . Identificar, com relação 'a estrutura organizacional, a formalização e a

centralização empregadas pelas organizações em seus processos de compra;

2.2.4. Identificar as principais políticas das organizações pesquisadas com relação a

seus processos de compras e relacionamento com fornecedores;

2.2.5. Constatar evidências de atividades operacionais ou estratégicas no

funcionamento dos setores de compras, bem como a participação dos mesmos

em decisões estratégicas relativas a fontes de suprimento.
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o fundamento de todo trabalho científico está em sua base teórica. A partir

dela iniciam-se os questionamentos e as prioridades da pesquisa. O conhecimento

teórico aprimora o entendimento acerca do tema a ser pesquisado, indicando os

aspectos que necessitam maior aprofundamento científico devido à sua complexidade

ou à inexistência de estudos anteriores.

A base teórica do presente estudo tem início com a apresentação do conceito

de compra organizacional e com a análise comparativa entre o comportamento dos

compradores e dos consumidores nos mercados industriais e de bens de consumo. São

abordadas as diferenças e semelhanças com relação à estrutura do mercado, aos

produtos adquiridos, aos preços praticados, à distribuição e à promoção, ao processo

de compra e ao relacionamento entre fornecedores e clientes.

Após esta necessária compreensão inicial, passa-se à análise do processo de

compra organizacional e dos modelos de comportamento de compra organizacional.

São verificadas as principais variáveis que atuam sobre o comportamento de compra

das organizações, enfatizando-se especialmente os aspectos que compõem as

variáveis organizacionais.

São verificados também as situações e estágios da compra, o centro de

compras e os papéis dos participantes na tomada de decisão. Os modelos de compra

apresentados são os tradicionais modelos de Webster e Wind (1972, apud Bouchard e

Pelletier, 1985; Wilkie, 1994; KotIer, 1996) Sheth (1973, apud Bouchard e Pelletier,

1985; Wilkie, 1994; 1999), Bonoma, Zaltman e Jonhston (1977, apudWilkie, 1994) e

o recente modelo de Sheth, Mittal e Newman (1999), através dos quais busca-se um

entendimento da interação entre os fatores que atuam sobre a compra organizacional .

São então abordadas, em um caráter extremamente sucinto, questões relativas

à influência da ética e do marketing de relacionamento sobre o comportamento das

organizações enquanto entidades compradoras.
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Finalmente, discute-se o futuro da pesquisa em comportamento de compra

organizacional a partir de uma análise crítica feita por Sheth (1996) sobre as últimas

três décadas de pesquisa e de sua proposta de oportunidades e desafios em pesquisas

para o futuro.

3.1 A COMPRA ORGANIZACIONAL

A compra organizacional refere-se aos processos e decisões de compra dentro

das organizações (considere-se todos os tipos de organizações: industriais,

comerciais, de serviços, governamentais, etc.).

Em um ambiente onde quem determina os preços dos produtos é o próprio

mercado, não sendo mais os preços praticados um resultado do antiga soma dos

custos e da margem de lucro da organização, resta às empresas fazer o caminho

inverso: manipular os custos para garantir a margem desejada. Em tal contexto, a

excelência em compras assume crucial importância para a redução de custos e,

consequentemente, garantia dos lucros nas empresas. A realização de compras de

insumos dotados da melhor relação qualidade/preço é uma das grandes responsáveis

pela obtenção de vantagem competitiva, através da disponibilização ao mercado de

produtos superiores e da alavancagem de melhores margens de lucro. A função

estratégica da área de compras não se restringe à compra em si (preço e qualidade dos

insumos adquiridos), pois há ainda o caráter logístico. O gerenciamento das

quantidades a serem adquiridas também assume um papel de crucial importância. Os

estoques de insumos devem ser mínimos, sem, entretanto, deixar de atender os

pedidos de clientes no menor prazo possível.

Dessa forma, cada vez mais, as áreas de compras das organizações

desempenham um papel estratégico em seus negócios. Sheth, Mittal e Newman

(1999) descrevem o caráter estratégico da área para as empresas como "umafunção

estratégica e gerencial, cujo objetivo é agregar valor à habilidade da organização

em oferecer melhor valor a seus clientes."
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3.2 DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NO COMPORTAMENTO DE

COMPRADORES E CONSUMIDORES NOS MERCADOS INDUSTRIAL E

DE CONSUMO

Ao ofertar produtos para mercados industrial e governamental, Sheth, Mittal e

Newman (1999) mencionam que muitas são as diferenças que precisam ser

consideradas em relação aos processos de decisão dos consumidores individuais e de

domicílios. Para os autores, o desafio para o marketing business- to- business é

compreender os processos de tomada de decisão dos clientes organizacionais em seus

diversos papéis no desempenho da função de compras (usuários, compradores, etc..).

Mowen (1995) destaca que, em função dos centros de compras serem

compostos por pessoas, os mesmos fatores (psicológicos, sociológicos e

antropológicos) que exercem influência sobre os consumidores também influenciarão

os compradores organizacionais. Entretanto, estes deverão agir na organização de

forma diferente à que agiriam em suas vidas pessoais em função dos diferentes

objetivos existentes entre estas. Existem, todavia, ambos os aspectos, similaridades e

diferenças, entre os comportamentos do consumidor e do comprador industrial. As

principais semelhanças e diferenças podem ser analisadas com relação à estrutura do

mercado, ao tipo de produto a ser adquirido, aos preços praticados, às formas de

distribuição e promoção, ao processo de decisão de compra e aos relacionamentos

estabelecidos entre clientes e fornecedores.

3.2.1 Diferenças e semelhanças com relação à estrutura do mercado

Kotler (1996) destaca que as principais diferenças estruturais entre os

mercados industrial e de bens de consumo consistem na formação do mercado

industrial por poucos compradores, concentrados geograficamente e na concentração

dos volumes adquiridos, ou seja, poucos grandes compradores são responsáveis pela

maioria das compras de seus setores de atuação.

3.2.2 Diferenças e semelhanças com relação aos produtos adquiridos

Referente aos produtos comprados, Mowen (1995) destaca que os adquiridos

pelo mercado industrial são mais técnicos, que as quantidades adquiridas são maiores

e que os serviços oferecidos conjuntamente com os produtos são mais customizados

do que no mercado de bens de consumo.
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Os produtos industriais tendem a apresentar um alto grau de similaridade entre

os competidores, possibilitando que o fornecedor seja substituído sem que sejam

afetados os processos produtivos da empresa cliente. Tal fato não ocorre com relação

aos bens de consumo, pois produtos semelhantes sob a ótica produtiva podem ser

percebidos diferentemente pelos consumidores. Bouchard e Pelletier (1985)

argumentam, porém, que a complexidade dos produtos adquiridos torna o comprador

industrial demasiadamente exigente com relação a padrões de qualidade. Os insumos

adquiridos consistem muitas vezes, segundo os autores, em inovações tecnológicas

que visam a diferenciação com relação aos demais competidores. Os fornecedores

precisam seguir detalhadamente as especificações técnicas de seus clientes, suprindo-

os de insumos sem imperfeições. Em tal contexto, determinados produtos

aparentemente similares podem apresentar diferenças não toleráveis pelos padrões de

qualidade perseguidos pela empresa cliente. Ainda assim, o conceito de

homogeneidade se aplica fortemente a commodities como alumínio, cobre, plástico,

aço e outras matérias-primas.

Bouchard e Pelletier (1985) também verificam diferenças com relação às

avaliações dos produtos feitas pelos clientes - compradores e consumidores. Os

primeiros realizam uma avaliação com relação a padrões concretos, quantificáveis a

partir da análise das funções desempenhadas. Os consumidores por sua vez, avaliam

os produtos a partir da satisfação esperada, o que pode representar elevado grau de

subjetividade.

Wilkie (1994) destaca diferenças com relação ao uso ou aplicação dos

produtos adquiridos. Ao contrário do mercado de bens de consumo, no mercado

industrial, o comprador não é o usuário final do produto. O comprador industrial

poderá estar adquirindo produtos para que componham o produto final da empresa,

para serem revendidos para outros clientes ou para manutenção do negócio da

empresa. Wilkie (1994) constata que a função do comprador organizacional, com

relação a este aspecto, pode ser comparada à da pessoa componente de uma família

ou domicílio responsável por fazer as compras do lar, adquirindo, assim, produtos que

não são para o seu uso pessoal, precisando, portanto, conhecer as necessidades dos

demais membros.
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3.2.3 Diferenças e semelhanças com relação aos preços praticados

o valor médio de venda no mercado industrial é mais alto comparativamente

aos produtos de consumo. Os bens industriais, em geral, são adquiridos em reduzidas

quantidades a um alto valor unitário ou em grandes quantidades a um valor unitário

baixo, o que exige do comprador industrial um preparo diferenciado para a

negociação. O preço mais competitivo é buscado constantemente. Para itens

considerados "de linha", entretanto, geralmente trabalha-se com listas de preços

previamente negociadas.

De acordo com os volumes adquiridos pela organização, ela obtém um forte

poder de negociação junto a seus fornecedores. Para os consumidores, entretanto, é

significativamente mais dificil negociar preços, se é que isto é possível em alguma

situação. Os preços no mercado de consumo são fortemente influenciados pela ação

da concorrência e pela demanda total de mercado, raramente negociados junto ao

consumidor individual.

Dib e Slongo (1991) mencionam a inelasticidade da demanda no mercado

industrial, pois a demanda responde diferentemente frente às reduções de preços nos

mercados industrial e de consumo. No mercado de bens de consumo, reduções de

preços podem alavancar vendas. O comprador industrial, entretanto, dificilmente

comprará mais do que necessita em função da queda nos preços, pois ele dispõe de

um custo de manutenção de estoque e necessita de espaço fisico para

armazenamento. Além disso a queda nos preços pode ser proveniente de uma

redução na demanda, o que não afeta o consumidor final. Se realmente for este o caso,

o comprador industrial provavelmente tenha reduzido suas aquisições em função da

queda das vendas de seus produtos acabados, estando portanto, possivelmente, com

estoques altos de produtos acabados ou de insumos, ou ambos, não sendo nada

interessante para ele adquirir ainda mais insumos, mesmo que a um preço mais baixo.

Kotler (1996) destaca também que, mesmo que os preços das matérias-primas sofram

elevações significativas, a demanda no mercado industrial, ao contrário do mercado

de bens de consumo, não sofrerá retrações, a menos que os clientes identifiquem ou

disponham de matérias-primas que possam substituir a que teve seu preço elevado. O

autor justifica a inelasticidade da demanda a curto prazo devido à dificuldade de

alteração nos sistemas produtivos. A demanda é inelástica também para os itens que

representam uma participação mínima no custo total do produto acabado.
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3.2.4 Diferenças e semelhanças com relação à distribuição e à

promoção

A distribuição nas compras industriais OCOITediretamente entre fabricantes e

clientes ou através de curtos canais de distribuição. No mercado de bens de consumo,

por sua vez, os canais são mais longos, havendo a presença de vários intermediários.

Enquanto a promoção nos mercados de bens de consumo é baseada

principalmente na propaganda e mídias de massa em geral, no mercado industrial,

predomina a venda pessoal, malas- diretas e anúncios em revistas de negócios.

A adequação da comunicação no composto de marketing é considerada por

Zwarg (1988) como uma das maiores dificuldades no marketing industrial, sendo

maior ou menor de acordo com o produto envolvido. O autor considera que em casos

de produtos de alto conteúdo tecnológico, destinados a um público essencialmente

técnico, a dificuldade aumenta devido à grande segmentação da indústria, à carência

de veículos especializados para muitos segmentos, ã baixa qualidade de alguns

veículos específicos e à falta de atratividade diferenciada em tais veículos. Pode-se

questionar entretanto se esta é realmente uma dificuldade do marketing industrial ou

se está-se apenas tentando combater uma forma de promoção que não é inferior às

utilizadas pelo mercado de bens de consumo, tratando-se apenas de uma estratégia

diferente. Talvez se esteja justamente caminhando no sentido inverso: o marketing de

consumo tendendo a utilizar as estratégias do marketing industrial (venda pessoal,

segmentação na comunicação, marketing- direto, etc.), visando atingir o mercado de

massa através da segmentação "um a um". Todavia, não se pode deixar de

considerar que a própria estrutura do mercado industrial incentiva este tipo de

promoção devido ao baixo número de compradores comparativamente ao mercado de

bens de consumo, bem como ao baixo número de intermediários.

3.2.5 Diferenças e semelhanças com relação ao processo de compra

Mowen (1995) destaca que as compras organizacionais envolvem um maior

número de participantes na tomada de decisão comparativamente às compras

realizadas pelos consumidores finais. As pessoas envolvidas nas compras industriais

possuem diferentes necessidades de acordo com a área em que atuam ( "centros de

compras"). Outra diferença refere-se à estruturação das compras. As compras

organizacionais ocoITem através de processos estruturados e, na maior parte das



15

vezes, formais. As compras individuais, por sua vez, ocorrem com pouco ou nenhum

grau de estruturação. Também há divergência quanto aos objetivos da compra.

Enquanto o consumidor individual adquire produtos e serviços para atender

necessidades suas e da sua família, o comprador industrial possui objetivos mais

elaborados, realizando suas compras a fim de gerar lucro para a organização que o

emprega.

Os mercados industrial e de bens de consumo apresentam semelhanças no que

tange às dimensões que são avaliadas no processo de compra. Ambos precisam

decidir quanto à qualidade do produto, quantidade, preço, forma de pagamento e

fontes de aquisição. A diferença está no nível de racionalidade empregada no

processo, a qual é maior por parte do comprador industrial. Entretanto, em

determinados processos de tomada de decisão complexa, em caso de alto

envolvimento devido ao elevado custo do produto, os consumidores podem

apresentar um comportamento tã~ racional quanto o do comprador industrial.

3.2.6 Diferenças e semelhanças no relacionamento entre fornecedores

e clientes

O relacionamento entre clientes e fornecedores é inegavelmente mais estreito

no mercado industrial do que no de bens de consumo. Tal fato deve-se à própria

estrutura do mercado industrial, composta por um menor número de compradores e

um canal mais curto, ou até mesmo direto, de distribuição. Kotler (1996) verifica que

normalmente espera-se que os fornecedores ajustem suas ofertas às necessidades do

comprador individual, sendo favorecidos aqueles fornecedores que atendem melhor às

especificações técnicas e exigências de entregas.

3.3 O PROCESSO DE COMPRA ORGANIZACIONAL

A compra organizacional é resultado de um processo pelo qual as empresas

satisfazem as suas necessidades de produtos e serviços. Este processo é

desempenhado por diferentes pessoas na organização, apresenta vários estágios,

ocorre dentro de diferentes situações e sofre a influência de diversas variáveis. Todos
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estes aspectos tomam a compra organizacional talvez menos racional

complexa do que se imaginaria em um primeiro momento.

e mais

3.3.1 Principais variáveis que atuam sobre o comportamento de

compra organizacional

Conforme já mencionado, as compras organizacionais são dotadas de alto grau

de complexidade, sofrendo a influência de diversas variáveis. Pode-se identificar

quatro variáveis principais que influenciam o processo de compra organizacional: o

ambiente, a organização, as relações interpessoais e os indivíduos.

3.3.1.1 Variáveis ambientais

Os compradores organizacionais têm sua ação sujeita à influência de variáveis

ambientais. Estas variáveis tanto podem propiciar oportunidades ao processo de

compra, quanto podem determinar restrições ao mesmo. Mudanças na conjuntura

econômica, .determinadas inovações tecnológicas ou a promulgação de uma nova lei

são fatores que podem fazer com que as organizações tenham que alterar suas

políticas de compras.

A influência ambiental é resultado da interação entre as variáveis econômicas,

políticas, legais, tecnológicas, culturais, fisicas e organizacionais (aspectos externos,

como a ação de fornecedores, clientes, sindicatos, etc.). A organização deve

identificar a ação de cada uma destas variáveis, a fim de que possa se prevenir contra

possíveis ameaças e se beneficiar das oportunidades que elas oferecem.

3.3.1.2 Variáveis organizacionais

Os principais estudiosos do comportamento de compra empresarial

preocuparam-se em enumerar as variáveis organizacionais sobre as compras business-

to-business. Reunindo-se a literatura apresentada pelos autores mencionados neste

trabalho, pode-se verificar visões condizentes na identificação das principais variáveis

organizacionais que exercem influência sobre os processos de aquisição nas

empresas. Apesar de os autores não apresentarem estas variáveis da mesma forma,

pode-se afirmar que as variáveis mencionadas por Sheth, Mittal e Newman (1999)

abordam todos os pontos apresentados pelos demais estudiosos do tema. Os autores

mencionam os seguintes aspectos como principais variáveis organizacionais: a)

tamanho da empresa; b) estrutura; c) recursos de compras e d)orientação de compras.
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Eles destacam ainda a importância das regras e procedimentos sobre as compras
. . .

orgamzaclOnals.

a) TAMANHO DA EMPRESA:

O tamanho do negócio de uma dada empresa representa não apenas o seu

potencial de compra, mas, principalmente, segundo Sheth, Mittal e Newman (1999), a

sofisticação de seus processos de aquisição. Os autores consideram que pequenas

empresas apresentam um comportamento de compra muito similar ao de uma família

ou domicílio, enquanto grandes empresas possuem grandes grupos de compras e um

maior número de procedimentos formalizados.

b) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

A estrutura organizacional refere-se, conforme Sheth, Mittal e Newman

(1999), ao número de unidades departamentais, à localização geográfica de suas

unidades e ao grau de _centrali~çã2 apresentado. Segundo os autores, quanto mais

departamentalizada é a organização, maior será o seu grupo de compras e mais

demorados serão os seus processos de aquisição.

Webster e Wind (1972, apudBouchard e Pelletier, 1985;Wilkie, 1994; Kotler,

1996) e Bouchard e Pelletier (1985) também destacam a importância da estrutura da

organização, a qual estabelece o grau de centralização das decisões, o número de

pessoas envolvidas, a autonomia do comprador, enfim, a natureza de um processo

burocrático que acaba por determinar a duração do processo de compra como um

todo: quanto mais centralizadas as decisões e menor a autonomia do comprador,

provavelmente mais demorado será o processo, e, conseqüentemente, menos flexível

será a organização. Bouchard e Pelletier (1985) argumentam que o grau de

centralização no processo de decisão depende de vários fatores, como a filosofia da

empresa, o grau de controle desejado, a especialização funcional visada, as

características do mercado e o tipo de atividade da organização. Pode-se dizer

também que a estrutura da organização é, de certa forma, um reflexo da sua cultura.

Empresas mais conservadoras tendem a ter uma estrutura com maior nível de

centralização. Os níveis de formalização e de autonomia dados ao comprador

variam de organização para organização, segundo Sheth, Mittal e Newman (1999). Os

autores mencionam que em organizações menos formalizadas, os vendedores
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possuem maior liberdade para inovar, agregando valor em sua oferta e educando os

compradores a este respeito.

c) RECURSOS DE COMPRAS:

Segundo Sheth, Mittal e Newman (1999), os recursos de compras referem-se à

disponibilidade de compradores profissionais e do suporte necessário tanto de

especialistas quanto de equipamentos (como, por exemplo, sistemas de informação

computadorizados sobre fornecedores). Novamente, conforme os autores, o tamanho

da organização determina a disponibilidade de recursos alocados para o departamento

de compras. Quando os departamentos de compras são formados por pessoal bem

qualificado, segundo eles, a avaliação dos fornecedores é mais formal e rigorosa.

Todavia, quando o departamento responsável pelo processo aquisitivo não dispõe do

pessoal necessário com as habilidades técnicas requeridas, as decisões tendem a ser

menos avaliadas, crescendo a confiança nos atuais fornecedores pois não há tempo

disponível para estimar valor e qualidade para as propostas de novas fontes de

fornecimento. Em obra anterior, Sheth (1973, apud Bouchard e Pelletier, 1985;

Wilkie, 1994) já mencionava a influência do background dos indivíduos sobre as

características do processo de compras. Webster e Wind (1972, apud Bouchard e

Pelletier, 1985;Wilkie, 1994; Kotler, 1996) também apresentam os "membros"

participantes de um processo .de compras - suas características e objetivos - como

relevantes aspectos em relação ao caráter que este processo de compras terá.

Webster e Wind (1972, apudBouchard e Pelletier, 1985;Wilkie, 1994; Kotler,

1996)enfatizama importânciada tecnologia,a qualpode determinartodo o processo

de aquisição. O nível de automação utilizado pelos departamentos de compras

influencia o próprio funcionamento destes. A utilização de sistemas de informações

pode fazer com que as solicitações de compras de outros departamentos cheguem

imediatamente à área de compras, sem que seja gerado nenhum tipo de documento

impresso. O mesmo pode ser feito com os fornecedores, através de troca eletrônica de

dados. Existem também vários softwares disponíveis no mercado que, através da

criação de bancos de dados, são capazes de realizar toda a programação dos insumos

necessários ao sistema produtivo (MRP -Materiais Requirements Planning), gerando,

inclusive as ordens de compra. Existem ainda sistemas de leitura ótica que, através de

processo kanban, informam ao fornecedor via EDI (Eletronic Data Interchange) ou

Internet, diretamente da linha de produção que um determinado insumo foi gasto e
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precisa ser reposto. Marcussen (1996) menciona a questão da utilização do EDI e de

sua influência sobre os relacionamentos entre compradores e vendedores. As

conclusões da pesquisa realizada pelo autor denotam que as empresas clientes

associam mais vantagens ao uso do EDI do que as empresas fornecedoras. O autor

identifica também que, embora o EDI ainda não fosse condicional para a manutenção

dos negócios, as organizações compradoras consideradas fortes determinavam quando

implementá-Io e como usá-Io, quais informações deveriam ser trocadas e qual o meio

eletrônico- (VAN- Value-Added-Network)a ser utilizado.As empresasvendedoras,

em contrapartida, consideraram que aderiram ao EDI na expectativa de ampliar o

volume de negócios com seus clientes. Independentemente do mérito do assunto,

indiscutível é a influência exercida pela tecnologia sobre os processos de aquisição.

Bouchard e Pelletier (1985) apresentam visão condizente, mencionando

também a importância dos recursos disponíveis (financeiros, físicos, humanos e

tecnológicos).

d) ORIENTAÇÃO DE COMPRAS

A orientação de compras da organização, por sua vez, trata-se, segundo

Sheth, Mittal e Newman (1999), de sua filosofia de compras ao longo de um

continuum , onde um extremo (reativo) é a visão de compras como uma função

administrativa que procura as mais econômicas fontes de suprimento e o outro (pró-

ativo) é a visão da área como sendo estratégica e fundamental para agregar valor aos

clientes da empresa. D' Ambrosio (1999) menciona a mudança que vem ocorrendo

nos setores de compras das empresas nos últimos anos: "de uma divisão sem qualquer

'glamour', marginalizada até, o setor de compras está tornando-se estratégico e alvo

de toda a atenção." Como uma função estratégica, de acordo com as proposições de

Sheth, Mittal e Newman (1999), o departamento de compras é responsável por uma

série de atividades- chave, tais como decisões relativas a processos de terceirização

e/ou verticalização, busca contínua de melhores produtos, materiais e tecnologias,

desenvolvimento de fontes de longo prazo de suprimento e construção de

relacionamento com os fornecedores. A visão dos autores pode ser considerada

similar à de Webster e Wind (1972, apud Bouchard e Pelletier, 1985;Wilkie, 1994;

Kotler, 1996) quando estes mencionam a importância dos objetivos e tarefas como

variáveis organizacionais que exercem influência sobre o comportamento de compra

industrial.

UFRGS
Escoiage Adm~tração- Biblioteca
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e) POLÍTICAS. REGRAS E PROCEDIMENTOS

As empresas possuem políticas, regras e procedimentos sobre seus processos

de compras. Sheth, Mittal e Newman (1999) destacam estes aspectos como relevantes

aspectos do comportamento de compra organizacional. As políticas, regras e

procedimentos de uma organização estão diretamente ligados à sua estrutura e, até

mesmo, ao tamanho da empresa e da sua orientação de compras. Empresas maiores

são em geral mais departamentalizadas, o que pode influenciar no grau de

centralização e formalização dos processos.

As políticas das organizações podem ser consideradas como o importante

produto das demais variáveis organizacionais, representando o posicionamento formal

da empresa de como se deve agir diante de determinadas situações. São as políticas,

regras e procedimentos que formalizam a estratégia adotada pela organização:

número mínimo necessário de cotações de compra, acordos de fornecimento, pessoas

que devem ser envolvidas em um processo de compra, autonomia do comprador,

posicionamento tfente a questões éticas, etc. .

3.3.1.3 Variáveis Interpessoais

O processo de compras é resultado da interação entre diferentes pessoas que se

influenciam mutuamente. O centro de compras geralmente é formado por pessoas

com interesses, funções, níveis de autoridade, poderes de persuasão e personalidades

diferentes. Kotler (1996) destaca que, diante de tais condições, toma-se dificil prever

o tipo de dinâmica que ocorrerá entre o grupo. Bouchard e Pelletier (1985), por sua

vez, argumentam que cada participante de um centro de compras tentará fazer

prevalecer a sua opinião e que isto efetivamente acontecerá de acordo com as

personalidades envolvidas e as funções desempenhadas. Existe uma tendência de que

os engenheiros, por exemplo, preferirão produtos que mais se adaptem ao processo

produtivo, a área de marketing buscará satisfazer todas as expectativas dos clientes, a

área de compras se preocupará com os prazos de entrega, preços e condições de

pagamento. Esta é uma visão ultrapassada, que já não atende mais às necessidades

organizacionais. Cada área necessita trabalhar com uma visão global da empresa e

não com a concepção de departamentos isolados, como empresas distintas, dotadas

de objetivos conflitantes, envolvidas em disputas que nada têm a ver com os objetivos
. . .

orgamzaclOnalS.
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3.3.1.4 Variáveis Individuais

Segundo Bouchard e Pelletier (1985) "são os indivíduos e não as

organizações que tomam decisões. Para estudar o comportamento de compra

organizacional, é preciso, portanto, estudar os indivíduos". Dessa forma, embora o

processo de compra organizacional devesse ser um comportamento racional, ele sofre

a influência de seus participantes. Cada um deles possui suas próprias motivações,

percepções, estilos de vida, cultura e personalidade. Além destes fatores, são ainda

influenciados pela idade, grau de instrução, família e classe social. A soma destes

aspectos, dá, aos envolvidos no processo de compra, atitudes e formas próprias de

tomadas de decisão.

A personalidade do indivíduo, em especial, afeta significativamente a forma

como ele irá desempenhar a sua função no processo de compras. Pessoas mais

rígidas e autoritárias, por exemplo, tentarão sempre defender a sua opinião,

considerando a decisão em grupo ou as reuniões com fornecedores como um

confronto que precisa ser vencido. Pessoas mais flexíveis certamente estarão mais

propensas à negociação e ao consenso É muito importante que os fornecedores

consigam identificar a ação das personalidades nos processos de decisão a fim de

poder influenciá-Ias. Também é fundamental que os gerentes identifiquem tal

influência, visando constatar se ela está sendo ou não benéfica ao processo.

Os autores Bouchard e Pelletier (1985) consideram que a personalidade do

indivíduo afeta fortemente a forma como este tomará suas decisões e indicam três

estilos de decisão que ocorrem de acordo com cada personalidade: o estilo normativo,

o conservador e o misto. As pessoas que possuem estilo normativo, ao decidir,

aceitam níveis mais altos de risco e incerteza em suas decisões. O conservador

elimina em seu processo de compra as decisões com risco elevado. O estilo misto,

por sua vez, corresponde a um nível intermediário de aceitação de risco nas tomadas

de decisão. A melhor adequação de um ou outro estilo à empresa dependerá da

cultura organizacional. É preciso destacar, todavia, que o risco ocorre em duas

dimensões, a dimensão real e a dimensão percebida. O risco percebido varia em

função de vários aspectos: natureza do produto e o uso que ele terá, experiência na

atividade de compras, importância das conseqüências da decisão, reação provável das

demais pessoas envolvidas no caso de se ter tomado a decisão errada e a própria

personalidadee experiênciapessoaldo indivíduo.
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o indivíduo também é fortemente influenciado por suas motivações, as quais

poderão ser de origem racional ou emocional. As motivações racionais são as que

tangem ao melhor desempenho de sua função, ou seja, a escolha pelo realmente

melhor fornecedor e pela melhor marca, a busca da qualidade, do melhor preço e

melhor serviço. Conforme Bouchard e Pelletier (1985), também as motivações

emocionais influenciam o comprador organizacional devido à sua condição humana.

Esta influência ocorre, de acordo com os autores, principalmente com relação à busca

de associação de prestígio à sua função e de obter segurança em sua própria situação

na empresa. O comprador organizacional passa, desta forma, por uma espécie de

conflito. O comportamento resultante seria um comportamento "semi- racional",

onde são combinados o desejo pessoal de valorização com o desejo do cumprimento

de seu dever.

3.3.2 Situações de compra organizacional

Mowen (1995) e Wilkie (1994) ressaltam que as compras organizacionais

podem ocorrer em três diferentes situações de acordo com a experiência anterior

acumulada pelo comprador: a) recompra direta; b) recompra modificada e c)nova

compra.

A recompra direta é a situação onde as compras são de rotina, pois se tratam

de insumos constantemente adquiridos pela organização, a qual dispõe de vasta

experiência na referida aquisição. Em geral são definidos procedimentos para

aquisição de tais itens, cabendo ao comprador apenas cumprir tais procedimentos.

Pode-se incluir nesta situação os itens de linha da organização, os que fazem parte do

sistema produtivo, que para sua aquisição exigem uma participação mínima do

comprador. Em tais casos, a fim de otimizar o processo de aquisição pode-se utilizar

listas de preços fixos para os itens, ou seja, não se negocia a cada compra, mas se

negociam listas de preços, fornecedor a fornecedor. A aquisição em si pode se dar

através de ferramentas desenvolvidas especialmente para tal, como sistemas de

abastecimento kanban com fornecedores, just in time ou MRP (Materiais

Requirements Planning). A informação ao fornecedor quanto ao momento em que

deve ocorrer o suprimento, as quantidades (ordens de compra), bem como as

previsões de compras podem ser transmitidas eletronicamente através de sistemas de

EDI (Eletronic Data Interchange) ou internet. Em casos mais avançados, o próprio
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fornecedor pode consultar via EDI os níveis de estoque da empresacliente e enviar

seusprodutos no momento em que os estoquesatinjam níveis previamente definidos

como críticos, praticando, assim,o sistemajust in time. O papel do comprador nestes

casos poderá ser, além de negociar listas de preços, o de monitorar a ação do

fornecedor, verificar a pontualidade das entregas e acompanhar se os padrões de

qualidade dos insumos estão de acordo com asespecificações.O envolvimento com a

própria compra não deve ser significativo.

A recompra modificada trata-se também de uma compra de rotina, porém

com algumas alterações, que poderão ser quanto às especificações dos insumos, dos

fornecedores ou dos termos de compra (condições de pagamento e preço). Geralmente

mais pessoas do centro de compras envolvem-se neste tipo de decisão. Também tende

a haver uma participação maior por parte do fornecedor, na luta por não perder

participação com as mudanças ocorridas, ou, ao contrário, aproveitar a situação para

tentar aumentar a sua participação.

A nova compra ocorre quando o comprador adquire um determinado produto

pela primeira vez. A busca de informações é alta, as especificações dos produtos

precisamser desenvolvidase os fornecedoresavaliados.Quantomaior o custo ou o

risco, maior o número de participantes na decisão.

Webster (1993) relaciona os níveis de envolvimento do comprador industrial

de acordo com as situaçõesde compra. A autora constatouem seu estudo que os

compradores industriais, quando se encontram em uma situação de compra nova,

consideram-se altamente envolvidos com a atividade. Entretanto, quando a situação é

de recompra modificada ou direta, o envolvimento passa a ser, respectivamente,

médio e baixo.

3.3.3 Estágios da compra organizacional

Apesar das diferençasentre as organizaçõesem termos de tamanho,tipo de

produto ou serviço comercializado ou fabricado e das suas estruturas de compras,

pode-se identificar estágios comuns por que passam no desenvolvimento de seus

processos de compra. Bouchard e Pelletier (1985) propõem oito estágios

supostamente comuns à maioria das empresas:
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a) Antecipação e reconhecimento da necessidade: A necessidade

normalmente é manifestada pelo departamento que utiliza o produto e que informa o

departamento de compras a necessidade de aquisição. Muitas vezes a necessidade,

embora expressa, não é bem definida ou formulada, gerando-se uma dificuldade na

identificação dos produtos que melhor a atenderão. Para itens padronizados, esta

etapa transcorre sem problemas. Para itens complexos, porém, o comprador industrial

pode solicitar o auxílio de outras pessoas. Alguns fornecedores já conhecidos da

organização em função do suprimento de outros itens poderão ser convidados a

participar deste processo, auxiliando na descrição de aspectos importantes que devem

ser considerados.

b) Identificação das características e das quantidades dos produtos

desejados: Nesta etapa os usuários dos produtos a serem adquiridos definem

precisamente os parâmetros que devem ser atendidos com relação a quantidades e

especificações.

c) Descrição das quantidades e das características dos produtos desejados

aos potenciais fornecedores: Neste estágio a organização busca informações junto a

fontes externas e mesmo junto a fornecedores sobre os produtos desejados,

informando-os das características e quantidades de que deseja. Nesta e na etapa

anterior o novo fornecedor tem grandes possibilidades de afetar o processo de compra

a seu favor, através de sua proposta e esclarecimentos sobre o seu produto e

possibilidade de adequação às necessidades da empresa.

d) Busca de informações sobre os fornecedores potenciais: Após

identificado o conjunto de necessidades a serem atendidas, a organização identifica os

fornecedores mais aptos para as atender eficazmente.

e) Coleta e análise das propostas dos fornecedores: Após a identificação

dos fornecedores aptos a participar do processo, são coletadas as suas propostas

específicas e suas cotações de preço.

f) Avaliação e escolha do fornecedor: Determinam-se quais propostas são

aceitáveis, avaliam-se as mesmas, e, finalmente escolhe-se a que será responsável

pelo fornecimento.
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g) Compra: Os procedimentos referentes à compra são então tomados. O

fornecedor recebe a ordem de compra e os usuários do produto são comunicados da

efetivação da aquisição.

h) Pós-compra: Esta é uma etapa muito importante para a definição de

futuras compras. Somente após a aquisição e utilização do produto é que realmente

podem ser avaliados padrões de qualidade, serviço e pontualidade de entrega do

fornecedor. A satisfação do comprador após a compra é fundamental para que novas

aquisições sejam feitas com o mesmo fornecedor. Os autores Hansen, Swan e Powers

(1997) destacam a importância da compreensão do comportamento de um comprador

industrial insatisfeito. Segundo os autores, as insatisfações podem ser expressas de

várias maneiras: comunicando o fornecedor sobre o problema, substituindo o

fornecedor e prevenindo compradores de outras empresas sobre as falhas apresentadas

pelo fornecedor.

É preciso mencionar que estes estágios não ocoITem uniformemente. As

etapas sofrem alterações de acordo com o tipo de produto a ser adquirido, mas,

principalmente, conforme a experiência prévia da empresa na sua aquisição (situações

de compra). Em situações de recompra direta, provavelmente não ocoITerãotodos os

estágios, ou talvez alguns deles ocorram simultaneamente. A ocoITênciade todas as

etapas, ou pelo menos da maioria delas, é mais provável nas situações de novas

compras e recompras modificadas, respectivamente. Esta questão é mencionada por

Robinson e Wind (1967, apud Wilkie,1994) que apresentam uma matriz com os

estágios de compras

Buyphase" .

e as situações de compras, denominada modelo "Buygrid-

O modelo"Buygrid-Buyphase" relacionaas três situaçõesde compra- nova

compra, recompra direta e recompra modificada- com os oito estágios de compra,

conforme identificado na figura 1.

É importante observar que os estágios propostos pelos autores, apesar de

diferenças em algumas denominações, são bastante similares aos propostos por

Bouchard e Pelletier (1985). Wilkie (1994) menciona com relação ao modelo

"Buygrid- Buyphase" que mais complexas se tornam as situações de compras quanto

mais se aproximamda porção "superior- esquerda"da matriz.Ou seja, uma nova

compra em sua fase inicial de reconhecimento do problema (estágio 1) representa
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uma grande dificuldade de gerenciamento e alto envolvimento dos participantes da

tomada de decisão, consequent(fmente.

Figura 1: Modelo "Buygrid- Buyphase"

Fonte: Robinson e Wind (1967, apudWilkie,1994, p. 605)

Segundo Wilkie (1994), o processo inicia com a identificação da necessidade

por um item, o que normalmente ocorre no departamento usuário, que fornece ao

centro de compras a descrição da necessidade de compras. Conforme o autor,

pesquisas mercadológicas indicam que, quanto mais envolvido nesta etapa o

fornecedor estiver, maior a probabilidade de ele ser o fornecedor selecionado. Para

uma situação de nova compra, é dificil para o fornecedor envolver-se com o processo,

a menos que ele já seja um fornecedor da organização. Novos fornecedores devem

constantemente estabelecer contatos com as organizações a fim de poderem auxiliar

nesta etapa da compra. As situações de recompra (modificada e direta) normalmente

favorecem os fornecedores atuais. É no estágio 3, nas três situações de compra,

conforme Wilkie (1994), quando o centro de compras pesquisa informações externas

à empresa, que o potencial fornecedor tem grandes oportunidades para influenciar o

processo de decisão de compra, de modo que possa se tomar um dos fornecedores da

empresa.

Estágios da Compra Nova Compra Recompra Recompra

Modificada Direta

1. Reconhecimento do problema (necessidade)

2. Detenninação das características quantidades

necessárias

3. Descrição das necessidades aos fornecedores

potenciais

4. Qualificação de recursos potenciais

5. Aquisição de propostas

6. Avaliação das propostas e seleção do

fornecedor (es)

7. Colocação da ordem de compra

8.Feedback de perfonnance e avaliação
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3.3.4 O centro de compras ou unidade de tomada de decisão

As compras organizacionais podem ser feitas por um único indivíduo na

organização ou por um grupo de indivíduos em sub- unidades dentro da própria

organização (unidades de tornada de decisão), de acordo com Wilkie (1994). Tais

sub- unidades tratam-se de centros de compras, ou seja, "as pessoas que participam

das decisões de compras nas organizações e que compartilham os riscos e objetivos

destas decisões", conforme define Mowen (1995). De acordo com o autor, os

indivíduos que participam das decisões de compras pertencem, fteqüentemente, às

áreas de engenharia, marketing, finanças e agentes de compras.

o número de participantes de um processo de compra organizacional,

entretanto, segundo Bouchard e Pelletier (1985), depende do tamanho da empresa, da

indústria em questão, do tipo de produto comprado e da importância da compra. Os

autores mencionam ainda a importância da identificação, pelas empresas

fornecedoras, das pessoas que compõem o centro de compras (ou unidade de tornada

de decisão) na empresa cliente, afim de otimizar os esforços de vendas

Pode-se questionar, entretanto, em que casos predominam a decisão

individual ou a decisão do grupo. A situação de compra é, certamente, um

influenciador deste aspecto, sendo, provavelmente, predominante a decisão do grupo

em novas compras e do indivíduo em recompras diretas. Os autores Parton, Puto e

King (1986) realizaram urna pesquisa de amplitude nacional nos Estados Unidos e,

através de questionários provenientes de 4.000 compradores industriais do país

obtiveram os seguintes resultados com relação à tornada de decisão relativa à escolha

do fornecedor: a) decisões individuais predominam quanto à seleção de fornecedores

em recompras modificadas; b) a lealdade a atuais fornecedores é mais comum em

decisões individuais; c) em grandes organizações a decisão em grupo é mais comum

do que a decisão individual.

As decisões em grupo ou a interação existente entre diferentes departamentos

ligados ao centro de compras podem ser fontes geradoras de conflitos. Barclay

(1991), em seus estudos sobre o impacto do conflito interdepartamental no contexto

da compra organizacional, buscou identificar justamente os antecedentes do conflito

(entenda-se, neste sentido, o conflito associado com o resultado de urna tarefa corno

urna tornada de decisão e não ao conflito causado por diferenças de personalidades,
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sendo a fonte de análise a unidade interdepartamental e não interpessoal). O autor

identificou que o conflito ocorre mais intensamente nos centros de compras daquelas

organizações em que: a) o sistema de recompensas incentiva os objetivos

departamentais; b) as funções não são claramente definidas e c)existem barreiras de

comunicação entre os departamentos organizacionais. Tais resultados demonstram

que pesquisas sobre as teorias organizacionais e comportamento organizacional

possuem um importante papel na compreensão das compras das empresas.

3.3.5 Papéis dos participantes na tomada de decisão

Da mesma forma que nos processos de compra no mercado de bens de

consumo, o processo de compras industriais muitas vezes envolve um número

significativo de participantes na tomada de decisão. No modelo de Webster e Wind

(1972, apudBouchard e Pelletier, 1985;Wilkie, 1994; Kotler, 1996) são mencionados

os papéis desempenhados em um centro de compras:

a) Iniciadores: São as pessoas que, na organização, primeiramente

identificam a necessidade da aquisição do bem ou serviço. Este papel ocorrerá de

acordo com a situação de compra, pois as recompras diretas não necessitam de

iniciadores. Em tais casos, esta função é normalmente desempenhada pela própria

necessidade de abastecer o sistema produtivo dos insumos necessários.

b) Influenciadores: São as pessoas que influenciam a decisão de compras.,

adicionando informações ou critérios de decisão para a avaliação de compras.

c) Filtros (gatekeepers): São as pessoas que controlam o fluxo de

informações no centro de compras, podendo evitar que determinadas informações

referentes ao processo de compra cheguem até às pessoas indicadas. Um exemplo são

as secretárias e recepcionistas.

d) Usuários: São aqueles que realmente utilizarão o produto.

e) Compradores: São os responsáveis pelos trâmites contratuais e realização

da compra propriamente dita.

t) Decisores: São aqueles que decidem sobre especificações técnicas e/ou de

fornecedores.
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3.4 MODELOS DE COMPORTAMENTO DE COMPRA

ORGANIZACIONAL

Vários autores preocuparam-se em traçar modelos que melhor definissem o

processo de compra em sua complexidade. Serão apresentados aqui os principais

modelos a respeito do comportamento de compra das organizações. Nenhum modelo

é completo em si mesmo, entretanto, todos eles podem ser analisados em suas

complementaridades.

Figura 2: Modelo Webster e Wind de comportamento de compra organizacional

Fonte: Webster e Wind (1972, apudWilkie 1994, p.607)

3.4.1 O modelo de Webster e Wind

Os autores Webster e Wind (1972, apud Bouchard e Pelletier, 1985;Wilkie,

1994; Kotler, 1996), conforme pode-se verificar através da figura 2, apresentam um

modelo de compra organizacional, incluindo as variáveis ambientais, organizacionais,

interpessoais (centro de compras), individuais e só então o processo de decisão.

Embora consiga retratar didaticamente a complexidade do comportamento de

compra organizacional, o modelo dos autores possui um caráter mais estático do que

dinâmico. Bouchard e Pelletier (1985) consideram que "a principal fraqueza do
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modelo reside em sua generalidade. Ele permite identificar as variáveis importantes

em um processo de compra, mas não avança a nenhuma asserção quanto às suas

influências particulares".

3.4.2 O modelo de Sheth

o modelo Sheth (1973, apud Bouchard e Pelletier, 1985; Wilkie, 1994) é

apresentado na figura 3. Através da figura, pode-se verificar as expectativas dos

participantes do centro de compras que estão representadas em (1), sendo resultado

(Ia) do background dos indivíduos (grau de instrução, nível de instrução, orientação

do seu papel no centro de compras); (1e) da satisfação obtida em compras anteriores e

da (1d) distorção perceptual das informações obtidas junto às (Ib) fontes de

informação através de um processo de (1c) pesquisa ativa. Com relação à distorção

das percepções relativas às informações obtidas junto às fontes de informação, este

modelo denota que cada indivíduo modifica as informações de modo a torná-Ias

coerentes com suas crenças, opiniões e experiências anteriores. Dessa fonua, uma

informação técnica poderá ser recebida diferentemente por um engenheiro e por um

comprador.

o autor menciona também as diferentes decisões, as tomadas individualmente

e as tomadas em grupo, como resultado do processo de compra industrial (2), o qual

depende dos fatores específicos relativos ao produto (2a) (pressões de tempo, risco

percebido e tipo de compra) e fatores específicos da empresa (2b) (orientação e

tamanho da organização e grau de centralização das decisões).

A escolha relativa à marca e fornecedores é então tomada, sendo resultado de

uma decisão conjunta ou individual e sofrendo a influência de fatores situacionais (4)

e da resolução de conflitos (3).

o modelo apresenta uma abordagem mais completa e integrada das compras

organizacionais. Para Bouchard e Pelletier (1985) este modelo fornece "um quadro

de análise muito pertinente que facilita a compreensão da interação entre as

principais variáveis do comportamento de compra organizacionaf'.

UFRGS
EscoladeAdministração- Bibfioteca
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Figura 3: Modelo de Sheth de comportamento de compra organizacional

Fontes de
Informação.Vendedores

.Exibições e
mostras de
negócios.MaIas-diretas.Anúncios em
jornais.Profissionais
técnicos e
conferências.Notícias de

negócios.Informações de
terceiros
.Outros

1. Solução de
problemas

2. Persuasão

3. Barganha

4. Política

Fonte: Sheth (1973, apudWilkie, 1994, p. 608).

3.4.3 O modelo de Bonoma, Zaltman e Jonhston

o modelo de Bonoma, Zaltman e Jonhston (1977, apud Wilkie, 1994), apesar

de muito sucinto, dá um melhor destaque a um aspecto apenas rapidamente

mencionado pelos modelos anteriores: as relações entre a empresa cliente e seus

fornecedores, conforme pode-se identificar na figura 4. O modelo destaca que tanto os

agentes de compra como os representantes de vendas além de interagirem como

partes representantes de suas respectivas organizações, também atuam como

entidades separadas que se ajudam e negociam entre si.
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Figura 4: O modelo de Bonoma, Zaltman e Jonhston de comportamento de compra

organizacional

Fonte: Bonoma, Zaltman e Jonhston (1977, apudWilkie 1994, p. 609)

3.4.4 O modelo de Sheth, Mittal e Newman

A retomada do assunto "compras organizacionais" por um de seus maiores

estudiosos em conjunto com outros autores resultou na proposta do recente modelo de

Sheth, Mittal e Newman (1999). O "modelo compreensivo de comportamento do

cliente organizacionaf'( figura 5) retrata a clara evolução do entendimento acadêmico

referente ao tema, tratando-se de um modelo mais completo e sistêmico que seus

antecessores. Aspectos como a natureza da compra e processo de decisão são

apresentados com um detalhamento inédito nos modelos anteriores. O centro de

compras é também retratado como um elemento dotado de maior ênfase no sistema

como um todo. Grande destaque, principalmente se comparado com os modelos

anteriores, é dado às variáveis organizacionais, que são apresentadas como um dos

principais fatores de "alimentação" do sistemaapresentado.

Considerando-se o caráter didático e completo do modelo proposto pelos

autores, indubitável é o valor acrescido pelo mesmo ao estudo do tema. Embora

talvez não tenha sido a proposta dos autores construir um modelo "completo" de
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compras organizacionais, e apesar de ser um modelo bastante abrangente, há ainda

oportunidades de melhoria no mesmo, à medida em que não são apresentadas as

relações da empresa com o meio externo e com os seus fornecedores. A única

abordagem que tais tópicos recebem neste modelo é na menção à orientação de

compras das empresas.

3.5 ÉTICA NAS COMPRAS ORGANIZAC/ONAIS

A ética é um assunto freqüentemente abordado quando se trata de compras

organizacionais. Muitas empresas temem que seus compradores adquiram

quantidades maiores do que deveriam ou que aceitem pagar preços maiores do que os

de mercado em busca de beneficios pessoais. Para evitar tais situações, muitas

empresas proíbem que compradores recebam presentes ou brindes de fornecedores

ou estabelecem valores máximos para estes presentes, proibindo também que estes

mantenham relacioname,ntos de ordem pessoal ou apres~ntem algum grau de

parentesco com os fornecedores. É preciso que a força de vendas conheça os códigos

de ética ou os padrões de conduta estabelecidos em suas empresas clientes a fim de

evitar atitudes contrárias a estas normas.

3.6 A INFLUÊNCIA DO MARKETlNG DE RELACIONAMENTO NAS

COMPRAS ORGANIZACIONAIS

As relações entre clientes e fornecedores estão sofrendo uma forte evolução

no mercado industrial. Ambos, fornecedores e clientes, passaram a ver-se como

"parceiros", membros de uma estreita e duradoura relação de cooperação e

dependência mútua. Com relação ao estabelecimento deste tipo de relação, Slongo

(1992) menciona: "o objeto é ampliado, deixando-se de trocar, simplesmente,

produto físico por dinheiro, passando-se a trocar também serviços agregados por

maior satisfação do cliente, credibilidade, continuidade do relacionamento e,

provavelmente, ampliação do volume de negócios e maior fidelidade dos clientes".

Este tipo de relacionamento estratégico denomina-se Marketing de Relacionamento e

trata-se de um dos conceitos mais abordados na atualidade.

Mowen (1995) compara as relações entre fornecedores e clientes como um

casamento. Como nos casamentos, as relações interorganizacionais apresentam
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diferentes estágios. O autor propõe cinco etapas: a)tomada de consciência um sobre o

outro; b)exploração; c) expansão; d)comprometimento e e) dissolução. Ellram (1991)

também apresenta estágios no estabelecimento de relações duradouras entre

fornecedores e clientes. A autora, entretanto, apresenta apenas quatro estágios, aos

quais denomina de "ciclo de vida": a)desenvolvimento; b) comprometimento;

c)integração e d)dissolução. Os gerentes devem reconhecer estes relacionamentos

como alianças estratégicas e que, como nos casamentos, uma dissolução apresenta

efeitos traumáticos, bem mais graves do que nos contratos tradicionais.

A cooperação entre fornecedores e clientes foi analisada em pesquisa realizada

por Heide e Miner (1992), sendo examinadas as relações existentes entre 136

empresas fabricantes de equipamentos industriais e seus e fornecedores. Os

resultados indicaram as principais formas de cooperação ocorridas: a)flexibilidade de

ambas as partes; b)troca extensiva de informações; c)trabalho conjunto na resolução

de problemas e d)restrições no uso do poder.

Provenientes, principalmente, das propostas japonesas de gestão, comojust in

time, kanban e qualidade total, cada vez mais se expandem os processos de

manufatura integrada entre fornecedores e clientes. Há fábricas, em geral montadoras,

em que o próprio fornecedor abastece diretamente as necessidades para a produção.

Mais do que manufatura integrada, pode-se falar em logística integrada. Entretanto,

tamanha dependência pode ainda gerar receio para alguns. Spekman (1988) observou,

em pesquisa realizada entre 159 gerentes de empresas industriais, que os

compradores percebiam o ato de comprar determinados produtos de um único ou de

poucos fornecedores como uma vulnerabilidade estratégica para a organização,

apresentando grande número de incertezas e altos riscos. É possível que, se a

mesma pesquisa fosse aplicada hoje em empresas que adotaram efetivamente o

marketing de relacionamento, os resultados fossem bastante diferentes.
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Figura 5: Um Modelo Compreensivo de comportamento do cliente organizacional

Processo de decisão

Natureza da compra

-Tarefa de compra:
Identificação da

necessidade

-Recompra 'i\
direta

-Recompra
modificada

.
Busca do fornecedor

.
-Nova

compra

-Risco percebido

-Importância

-Complexidade

-Pressão de tempo

Fonte: Sheth, Mittal e Newman (1999, p.626)

3- 7 O FUTURO DA PESQUISA EM COMPORTAMENTO DE

COMPRA ORGANIZACIONAL

Muitas mudanças OCOITeramno cenário empresarial nos últimos anos,

alterando suas dinâmicas. A introdução de novas tecnologias e políticas

organizacionais, como tecnologia da informação, qualidade total e marketing de

relacionamento, torna necessária uma nova abordagem para os estudos relativos a

compras organizacionais. Sheth (1996) identifica que, apesar de o comportamento de

compra organizacional ter sido uma área "negligenciada" pelo marketing nas últimas
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décadas, existem várias oportunidades e desafios de pesquisa sobre marketing

"business- to- business". Segundo o autor, o comportamento de compra

organizacional softeu mudanças radicais desde os anos 70 por, pelo menos, quatro

razões: a) a competitividade global, especialmente no setor de manufatura, em função

das vantagens competitivas advindas do melhor gerenciamento da cadeia de

suprimentos; b) a emergência da filosofia de gerenciamento da qualidade total, que

incentivou a "inversão do marketing", que inicia a partir das necessidades do

consumidor final e desencadeia os processos de manufatura no sentido de reduzir

ciclos e na busca de níveis mínimos de inventário de matérias-primas e componentes;

c) a reestruturação da indústria através da fusão, aquisição e alianças em uma base

global tem reorganizado a função de compras, de uma função administrativa

descentralizada para uma função estratégica centralizada, o que é ainda intensificado

pelos processos de terceirização ( "outsourcing"); e d) difusão da tecnologia da

informação, com ferramentas como EDI ("EletronicData Interchange" - troca

eletrônica de dados), redes computadorizadas, Internet, dentre outras que têm

reestruturado a filosofia, processos e plataforma de compras.

A figura 6 . ilustra o pensamento de Sheth (1996) sobre a mudança de

paradigmas em comportamento de compra organizacional como resultado de uma

transferência bidimensional de uma função descentralizada, baseada em transações

com busca de recursos domésticos para um processo centralizado, baseado em

relacionamentos com busca de recursos globais.

Sheth (1996) considera que, nestes tempos de drásticas mudanças, é

necessário aprender novos conceitos, métodos e teorias apropriadas para o novo

contexto das compras organizacionais. O autor propõe dez promissoras áreas para

pesquisas futuras, conforme descrito a seguir.

a) Fornecedores como clientes: à medida em que a

função de suprimentos se toma mais um diferencial estratégico e uma competência

central, os fornecedores passam a ser tratados menos como vendedores e mais como

parceIros.

b) Equipes interfuncionais de fornecedores: o início da

mudança para fornecimentos globais e relacionais toma necessária a criação e
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manutenção de equipes interfuncionais dedicadas e voltadas para seus

fornecedores- chaves.

c) A parceria use paf!a"?: é preciso que sejam

cuidadosamente analisados os retornos quanto às parcerias estabelecidas com os

fornecedores, pois não são todos os fornecedores com as quais a parceria toma-se

uma vantagem competitiva.

d) Curva de experiência de fornecimento: gerenclar

relacionamentos com fornecedores em uma base global não é uma tarefa fácil. A

função de suprimentos toma-se uma vantagem à medida em que o fornecedor

avança em sua curva de experiência.

e) Orf!anizacões Uhub" e uspoke": como as organizações

passam a adquirir cada produto de apenas um ou dois fornecedores, ao mesmo

tempo em que terceirizam atividades internas, as entidades de compras passam a

tomar-se "hubs" (centro) e os fornecedores de cada categoria de produto, "spokes"

(raios que se originam de um dado centro- "hub") em uma base global.

f)Limites com fornecedores: as empresas precisam aprender

sobre o estabelecimento de limites com seus fornecedores à medida em que a

parceria entre ambos é incrementada. Até onde vai a confiança e a liberdade dada

aos fornecedores?

Figura 6: Transferência bidimensional no comportamento de compra organizacional

Recursos globais

Transações

Práticas futuras
de compras

Relacionamento

Práticas passadas
de compras

Recursos domésticos

Fonte: Sheth (1996, p.ll)
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g) Recursos 1!lobais:enquanto muitas empresas, especialmente do

setor automotivo e de alta tecnologia, estão extremamente avançadas na realização de

compras globais, outras tantas ainda encontram-se em estágio embrionário a este

respeito.

h) Valores inter-culturais: As práticas e sistemas de valores de

entidades compradoras e vendedoras variam significantemente entre diferentes

culturas. Com o aumento das relações de negócios internacionais, a compreensão

deste aspecto transforma-se em uma questão crucial.

i)Re1!ras internacionais: Similarmente às diferenças

interculturais, também existem diferenças nas legislações que regulam o

comportamento econômico das organizações, fato que também necessita o devido

entendimento.

j) Compras de serviços: Sabe-se muito sobre a compra de

produtos, mas o conhecimento acadêmico sobre a compra de serviços é limitado. Com

a terceirização de inúmeros serviços internos e os fornecedores engajados em prover

maior valor agregado a seus clientes, necessita-se maior compreensão e pesquisas

sobre compras de serviços.

Sheth (1996) argumenta que todos os pontos descritos tratam-se de aspectos

emergentes e de grande relevância para a compreensão do comportamento de

compra organizacional em um contexto internacional econômico e empresarial que

passa por grandes mudanças, sendo necessária a construção do conhecimento teórico

a seu respeito.
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o presente trabalho foi desenvolvido nas grandes empresas industriais do

estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o cadastro da Federação das Indústrias

do Rio Grande do Sul. Para a consecução dos objetivos propostos, o trabalho foi

desenvolvido de acordo com a metodologia descrita a seguir.

4.1 POPULAçÃO DA PESQUISA

A população desta pesquisa são as empresas com mais de 500 funcionários

(grandes empresas) associadas à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande

do Sul, sendo composta por 129 organizações.

4.2 ELEMENTOS PESQUISA DOS

As áreas de compras das empresas analisadas foram o foco da presente

pesquisa. O instrumento de coleta de dados foi respondido pelos gerentes ou

responsáveis pelas áreas de compras nas empresas pesquisadas (ou pessoas por eles

indicadas). Os gerentes ou responsáveis pelos departamentos de compras foram

considerados os respondentes mais adequados devido à responsabilidade de seus

cargos e ao conhecimento de que dispõem sobre os departamentos que coordenam.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra da pesquisa consistiu-se em uma amostra não probabilística. Todas

as empresas componentes da população da pesquisa foram consultadas e a amostra foi

formada pelas empresas que retomaram os instrumentos de coleta de dados.



40

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

o instrumento de coleta de dados foi o questionário, elaborado com base na

fundamentação teórica do presente estudo e tendo sido pré- testado em seis das

organizações pesquisadas. A construção do mesmo deu-se de forma a possibilitar

identificar os principais elementos constituintes dos objetivos deste trabalho.

o questionário (em anexo no presente estudo) foi dividido em três partes: a)

organização do departamento de compras/ políticas de aquisição; b) tecnologia; e c)

dados de identificação. Dentro destas duas partes principais foram enquadrados os

seguintes tópicos: recursos de compras (humanos e tecnológicos); estrutura

organizacional (grau de centralização e formalização); políticas, regras e

procedimentos; orientação de compras da organização (caráter estratégico ou

operacional do departamento de compras) e tamanho das empresas.

Com relação à verificação dos recursos humanos dos setores de compras das

organizações, buscou-se identificar, na primeira parte do questionário'(organização do

departamento de compras/ políticas de aquisição), o número de funcionários

pertencentes aos departamentos, o grau de instrução dos mesmos, o oferecimento de

treinamento por parte das empresas e os principais treinamentos oferecidos.

Os recursos tecnológicos, por sua vez, foram analisados na segunda parte do

questionário (tecnologia) e através de algumas questões da primeira parte (perguntas

que referiam-se simultaneamente à formalização e tecnologia empregadas nos

processos de compras). Os aspectos abordados no item "tecnologia" do instrumento

de coleta de dados foram referentes à utilização de sistemas eletrônicos para a

otimização dos processos internos de compras, à existência de comunicação

eletrônica entre empresas e seus fornecedores e à opinião dos respondentes relativa à

melhora no relacionamento devido à utilização de tal meio de comunicação.

Com relação à estrutura organizacional, buscou-se, primeiramente,

constatar a localização da área de compras no organograma da empresa; à qual área a

mesma está subordinada. Visou-se, ainda, identificar a formalização e a centralização

empregadas nas atividades de compras, através da verificação dos níveis hierárquicos

necessários para aprovações de ordens de compras e da exigência pela empresa de

procedimentos estabelecidos por escrito. Tais fatores foram questionados no tópico

"organização do departamento de compras/ políticas de aquisição",
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Sobre políticas, regras e procedimentos, também analisados na pnmeIra

parte do questionário, procurou-se verificar as principais políticas das empresas com

relação a utilização de fontes globais de suprimentos, terceirização/ verticalização e

fornecedores (sistemáticas de negociação, exclusividade de fornecimento, contratos

de longo prazo, fatores considerados na avaliação e seleção de fornecedores, e

tratamento dado à ética no relacionamento com os mesmos).

No que se refere-se às orientações de compras das organizações, ou seja, o

quanto os setores pesquisados estão mais direcionados para os aspectos operacionais

ou estratégicos da compra (conforme melhor descrito na fundamentação teórica deste

estudo), buscou-se identificar: a) a participação da área de compras em decisões

estratégicas para as empresas relativas a fontes de suprimentos; b) a distribuição do

tempo dos funcionários de compras entre atividades de rotinas e novas oportunidades

e c) a visão dos respondentes da pesquisa com relação à orientação de compras de

seus próprios departamentos, se os mesmos são mais orientados para os fatores

estratégicos ou para os administrativos da compra. Tais aspectós foram também

abordados na primeira parte do questionário.

o tamanho das organizações foi verificado na última parte do instrumento

de coleta de dados - "dados de identificação". Esta informação foi verificada

comparativamente às demais, no intento de identificar associações entre as variáveis.

4.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados realizou-se durante os meses de setembro a dezembro de

1999 e foi feita através do envio de questionários por fax ou por correio eletrônico

para todas as grandes empresas (mais de 500 empregados) cadastradas na Federação

das Indústrias do Rio Grande do Sul. Em casos onde houve maior dificuldade para o

retomo do questionário, membros da equipe de pesquisa foram pessoalmente às

empresas recolher o mesmo.

A coleta de dados ocorreu de acordo com as seguintes fases:

. Seleção e treinamento dos membros da equipe de pesquisa (alunos de

cursosde graduaçãoda UniversidadeFederaldo Rio Grandedo Sulresponsáveis

por contataras empresas,orientá-Iasem casosde dúvidase por reforçaro retomo

dos questionários).
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. Apresentação (por telefone, pelos membros da equipe de pesquisa) das
\

razões e importância da pesquisa aos gerentes ou responsáveis pelas áreas de

compras. Na mesma ocasião estabeleceu-se junto a eles a melhor forma para

envio do questionário (fax ou correio eletrônico) e quem seria na empresa o

responsável por respondê-Io ( o próprio gerente ou responsável ou pessoa por ele

indicada).

. Envio dos questionários (acompanhado por carta explicativa com data

limite para a resposta).

. Chegada a data estabelecida como limite para as respostas foram

verificadas as empresas que não haviam respondido e estabeleceram-se novos

contatos, fazendo-se um reforço para o retomo dos mesmos.

. Checagem dos questionários que retomaram.

. Realização de novos contatos com as organizações que ainda não

haviam respondido. Em muitas delas, membros da equipe de pesquisa foram até

às empresas buscar os questionários (mesmo em empresas do interior do estado).

. Supervisão final dos questionários.

4.6 íNDICE DE RETORNO DE QUESTIONÁRIOS

Das 129 empresas constantes do relatório fornecido pela Federação das

Indústrias do Rio Grande do Sul foram identificadas algumas organizações que

faliram, outras não foram localizadas (possivelmente também encerraram suas

atividades) e ainda algumas empresas que possuem mais de uma unidade de operação

no estado, mas apenas uma área de compras. O quadro I apresenta mais

detalhadamente tal situação.

Total de empresas constantes no relatório da FIERGS

Empresa faliu

Empresa não foi localizada

Área de compras situada em outra unidade da empresa no estado

Empresas válidas

Fonte: Coleta de dados

129

8

6

7

108

UFRGS
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Assim, o universo da pesquisa passou a ser 108 empresas, que é o número

de empresas em condições de resposta. Dentre estas empresas, a tabela 1, mostra o

índice de retomo que foi obtido.

Tabela 1: Índice de retomo da pesquisa
Ocorrências

Retorno obtido

Retorno obtido, mas questionário foi invalidado
Recusa formal

Não houve retomo em tempo hábil
Total

Fonte: Coleta de dados

Freqüência

82

1

4

25

108

Percentual

75,9%

0,9%

3,7%

23,2%

100,00%

Dentre as 108 empresas válidas, houve quatro que se recusaram formalmente a

responder e 25 que se comprometeram a responder mas, apesar de repetidos e

insistentes contatos, não o fizeram em tempo hábil. O índice de retomo foi de 83

empresas, sendo, entretanto, um dos questionários invalidado devido à ausência de

identificação (foi recebido via fax) e sua ilegibilidade. A análise dos dados deu-se,

portanto, com base nas respostas de 82 empresas, o que representa 76% das empresas
válidas.

4.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS / RESULTADOS

Após o término da coleta de dados, efetuou-se a tabulação e processamento

dos dados. Deu-se, então, tratamento estatístico aos mesmos, através de medidas

descritivas de análise e medidas de associação. 1

Realizou-se a interpretação e análise dos resultados, onde buscou-se descrever

os aspectos relativos aos objetivos propostos pelo presente estudo.

] Foram testadas várias medidas de associação entre a variável "setor das empresas" e as demais
variáveis analisadas. Não constatou-se, entretanto, nenhwna associação estatisticamente aceitável. Em
função disto, tais testes não são mencionados na análise dos dados.
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A análise dos resultados desta pesquisa apresenta-se dividida em cinco partes

principais. Inicialmente faz-se uma caracterização das empresas pesquisadas,

considerando-se seu tamanho e setor de atuação. Após esta caracterização, tem início

a análise dos resultados propriamente dita, sendo feita, primeiramente, a análise dos

recursos de compras, considerando-se os recursos humanos e tecnológicos. A

estrutura organizacional é então analisada, sendo observados basicamente os fatores

relativos aos graus de formalização e centralização dos processos e a situação da área

de compras na estrutura organizacional, identificando-se à qual área este

departamento está subordinado. Posteriormente, verificam-se as políticas, regras e

procedimentos das empresas pesquisadas em relação às fontes de suprimento,

verticalização/terceirização de processos, ética no relacionamento com fornecedores,

etc.. Por fim, é feita a análise da orientação de compras das organizações, ou seja, se

as mesmas estão mais voltadas para o

atividades de compras.

caráter estratégico ou operacional das

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS

As empresas pesquisadas são, conforme anteriormente mencionado, as

grandes indústrias (mais de 500 empregados) cadastradas na Federação das Indústrias

do Estado do Rio Grande do Sul. O total de empresas respondentes à pesquisa é,

conforme já mencionado, 82 organizações. Em algumas questões pesquisadas,

entretanto, não foram obtidas respostas da totalidade das empresas. Assim, portanto,

em algumas tabelas o total de respostas é inferior a 82. Entenda-se que esta diferença

é devida à ausência ou invalidação de respostas em alguns questionários.

As empresas foram classificadas por setores conforme cadastro fornecido pela

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Na tabela 2, pode-se

verificar que, apesar de diversificadas, há uma concentração maior de organizações
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nos setores calçadista, de produtos alimentares e metal- mecânico, com,

respectivamente 26,3%, 18,8% e 16, 3% de ocorrências entre os casos válidos. Os

percentuais destes três setores representam, se somados, 61,3% do total das empresas.

o setor de materiais de transporte também teve uma ocorrência significativa: 12,5%

dos casos válidos.

Tabela 2: Setores de atuação das empresas pesquisadas

Setor

Calçados e artefatos em couro

Total

Produtos Alimentares

Metal - mecânico

Material de Transportes

Material Elétrico e comunicações

Químico

Construção Civil

Máq. Agrícolas

Fumo

Mobiliário

Vestuário e artefatos de tecido

Outras

Fonte: Cadastro da Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Sul
Coleta de dados

Com relação ao tamanho das organizações analisadas, apesar de todas serem

grandes empresas (mais de 500 funcionários), identificou-se que a maioria (56,8% do

percentual válido) das empresas possui menos de 1000. O número médio de

empregados é 1150.

Freqüência Percentual

21 26,3%

15 18,8%

13 16,3%

10 12,5%

4 5,0%

4 5,0%

4 5,0%

3 3,8%

3 3,8%

1 1,2%

1 1,2%

2 2,5%

80 100,0%
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Tabela 3: Número de funcionários

Número de funcionários

Total

Até 1000

Mais de 1000

X=1150
Fonte: Coleta de dados

Com relação à caracterização das organizações pesquisadas, verifica-se,

portanto, com base nos dados apresentados, que a maior parte das empresas são do

setor calçadista, alimentar e metal- mecânico e possuem menos de 1000funcionários.

5.2 ANÁLISE DOS RECURSOS DE COMPRAS

Os recursos de compras referem-se aos aspectos financeiros, fisicos,

tecnológicos e humanos disponibilizados pelas empresas para as suas áreas de

compras. O foco deste trabalho, contudo, não é analisar todos os recursos de

compras, mas apenas recursos humanos e tecnológicos relativos às áreas de compras

das organizações. Sheth, Mittal e Newman (1999) destacam a importância de tais

aspectos, mencionando que a disponibilidade do suporte necessário de especialistas e

equipamentos compõe os principais recursos de compras.

O nível da análise dos recursos de compras neste trabalho é bastante

introdutório e sucinto devido ao caráter desta pesquisa. Entende-se que apenas este

tópico, se profundamente analisado, mereceria um estudo específico.

5.2.1 RECURSOS HUMANOS

O nível de qualificação dos compradores é um tema constantemente

enfatizado pelos estudiosos do assunto. Sheth, Mittal e Newman (1999) mencionam a

importância da qualificação dos mesmos em relação à tomada de decisões e avaliação

de fornecedores pelas organizações. Apesar das políticas e da estrutura

organizacional, o agente condutor do processo de compras é, indubitavelmente, o

indivíduo. A qualificação do mesmo determinará conjuntamente com suas

Freqüência Percentual Percentual acumulado

42 56,8% 56,8%

32 43,2% 100,0%

74 100,0%
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características pessoais (não analisadas aqui) a forma como ele irá conduzir o

processo de compras diante das políticas, regras e procedimentos que lhe são

apresentados e da estrutura organizacional na qual está inserido.

As empresas determinam a qualificação dos seus departamentos de compras

não apenas quando selecionam seus funcionários, mas também à medida que

oferecem a eles o desenvolvimento necessário para o bom desempenho de suas

funções através de cursos, treinamentos, incentivos ao estudo, etc..

Além de profissionais qualificados, os departamentos de compras precisam ter

um número de funcionários adequado ao volume de atividades que necessitam

desempenhar.

o presente trabalho analisou, com relação aos recursos humanos, o tamanho

dos setores de compras, o grau de instrução de seus funcionários, o oferecimento de

treinamentos por parte das empresas e os tipos de treinamentos oferecidos.

Com relação ao número de funcionários, pode-se verificar que os

departamentos de compras são em geral pequenos, possuindo, em 55,1% dos casos,

até cinco funcionários e, em 26,9% dos casos, de seis a dez, conforme mostra a tabela

4. A média de funcionários nos departamentos de compras é de 7 funcionários.

Tabela 4: Número de funcionários pertencentes aos departamentos de compras

Número de Funcionários
Até 5
6 a 10
Mais de 10
Total

Freqüência
43
21
14
78

Percentual Percentual acumulado

55,1% 55,1%
26,9% 82,0%
18,0% 100,0%

100,0%

X =7
Fonte: Coleta de dados

Considerando-se todos os funcionários que trabalham nos setores de compras

pesquisados e seus respectivos graus de instrução, verifica-se que a maior parte

(32,0%) destes pOSsUIcurso superior completo ou pós graduação e que 30,4%

possuem, pelo menos, curso superior incompleto. A tabela 5 apresenta

detalhadamente estes números. Constata-se, portanto, que significativa porção dos
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funcionários pertencentes às áreas de compras possui um elevado nível de

qualificação.

Tabela 5: Grau de instrução dos funcionários pertencentes aos departamentos de
compras

Grau de instrução
Até primeiro grau completo
Até segundo grau completo
Superior incompleto
Superior completo ou pós-graduação
Total
Fonte: Coleta de dados

Freqüência
51

142
156
164
513

Percentual
9,9%

27,7%
30,4%
32,0%

100,0%

A informação sobre o grau de instrução, contudo, refere-se ao número total

de funcionários pertencentes aos departamentos de compras, não servindo como um

indicador de nível médio de instrução por empresa. Para obter este índice foi

necessária a realização de um cálculo adicional. Tal cálculo deu-se com base no

estabelecimento de pontuações aos graus de instrução (ver quadro 1) e na verificação

da participação percentual de funcionários de cada grau de instrução em relação ao

total de funcionários do departamento, estabelecendo-se uma escala a partir da

multiplicação destes dois fatores. Primeiramente, foram agrupados os graus de

instrução e atribuídas pontuações aos mesmos, conforme descrito no quadro abaixo:

Quadro 2 :Pontuaçães atribuídas aos graus de instrução

Após esta nova divisão, foi verificado por empresa, quantos funcionários cada

uma delas possui em cada grau, comparando-se este número em relação ao total de

funcionários do departamento, gerando-se um percentual de funcionários por setor de

compras e por grau de instrução. Cada percentualobtido pelas empresasem cada

nível foi então multiplicado pelas suas respectivas pontuações, gerando uma

pontuação por empresa, compreendida em uma escala de três pontos, conforme

apresentado a seguir.

Até primeiro grau completo 1

Até segundo grau completo 2

Curso superior incompleto 3

Curso superior completo ou pós-graduação 4
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Quadro 3: Escala dos níveis de qualificação dos departamentos de compras

~....

Baixo nível de qualificação
Médio nível de qualificação
Alto nível de qualificação

Considerou-se necessária tal classificação a fim de se obter um nível médio

de qualificação por setor de compras, visando-se compreender como ocorre esta

distribuição por empresa, corrigindo assim os desvios que empresas isoladas, que

possuem muitos funcionários com o mesmo grau de instrução, podem causar na

tentativa de caracterização dos departamentos de compras. A tabela 6

distribuição de freqüência de acordo com a escala apresentada.

mostra a

Tabela 6: Nível médio ponderado de instrução

Nível de instrução Freqüência Percentual

Baixo (pontuação de 1 a 2)

Médio (pontuação de 2 a 3)

Alto (pontuação de 3 a 4)

14

38

18,9%
-
51,4%

Total

22

74

29,7%

100,0%

Fonte: Coleta de dados

x= 2,65

Verifica-se, portanto, que, apesar de a maioria dos profissionais que trabalham

nos setores de compras das empresas pesquisadas possuir curso superior completo, os

departamentos possuem, em geral, a média dos graus de instrução como o "nível

médio de instrução" (média verificada em 51,4% dos casos). Igualmente, a média das

pontuações obtidas pelas empresas foi 2,65, o que significa, na escala considerada,

também o nível médio de instrução.

Buscou-se verificar se a variáveis "média dos graus de instrução" e o

"tamanho das empresas" (número de funcionários) possuem associação. Utilizando-

se a análise do coeficiente de correlação de linear de Pearson, "apropriado para

descrever a correlação linear dos dados de duas variáveis quantitativas", conforme

mencionado por Barbetta (1994), não foi identificada, a um nível de significância de

0,05, correlação entre as variáveis consideradas.
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No que tange a treinamentos, identificou-se um percentual elevado de

empresas que oferecem treinamentos a seus

demonstradopelatabela 7.

funcionários: 83,8%, conforme

Tabela 7 : Oferecimento pelas empresas de treinamentos aos funcionários dos setores
de compras

Oferecimentode treinamento Freqüência Percentual
Sim
Não
Total
Fonte:Coletade dados

A fim de verificar a existência de associação entre o oferecimento de

67
13
80

83,8%
16,3%

100,0%

treinamento e o tamanho das empresas (número de funcionários), utilizou-se o teste

"t" da diferença entre duas médias, cuja aplicação é sugerida por Mattar (1996) para

os casos em que "a variância da população for desconhecida e 'n' de qualquer

tamanho, inclusive menor que 30". Através dos resultados deste teste, observa-se que

o oferecimento ou não de treinamentos por parte das organizações está associado ao

tamanho das empresas, a um nível de significância de 0,003. A tabela 8 apresenta o

cruzamento das variáveis tamanho da empresa (categorizada nesta tabela e nas

próximas apenas para facilitar a demonstração das associações) e oferecimento de

treinamento. Apesar de a grande maioria das empresas oferecer treinamento, verifica-

se que, entre as empresas menores, a inexistência do mesmo é mais freqüente.

Observa-se que 19,5% das empresas com menos de 1000 funcionários não oferecem

treinamento aos empregados de seus departamentos de compras, enquanto, entre as

empresas maiores, este índice é de apenas 6,5%. A média de funcionários das

empresas que oferecem treinamento é 1436 empregados, enquanto a das que não

oferecem é de apenas 609 funcionários.

Tabela 8: Tamanho da empresa e oferecimento de treinamento
Tamanho da empresa! Até 1000 funcionários Mais de 1000 funcionários

Oferecimento de treinamento

Total

Sim 33 29 62

80,5% 93,5%

Não 8 2 20

Total

19,5%

41

6,5%

31 72

Fonte: Coleta de dados



51

Dentre as 67 empresas que oferecem treinamentos aos funcionários de seus

setores de compras, foram verificados os principais tipos de treinamentos oferecidos,

os quais são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 9 : Treinamentos oferecidos pelas organizações para os funcionários
pertencentes aos departamentos de compras
Tipode treinamento oferecido Freqüência Percentual dos casos

Qualidade Total 51 76,1%

Técnicas de negociação

Microinfonnática

50

46

74,6%

68,7%

Administração de Materiais

Gerenciamento de níveis de estoque

39

36

58,2%

53,7%

Matemática Financeira 36

30

53,7%

44,8%Treinamentos técnicos sobre os produtos adquiridos

Satisfação/importância do cliente 25

24

37,3%

35,8%Análise de custos

MRP 23

22

34,3%

32,8%Idiomas

Kanban 22

21

32,8%

31,3%Just in Time

Outros 6 9,0%

Pergunta com respostas múltiplas, n=67
Fonte: Coleta de dados

Verifica-se a forte predominância dos treinamentos relacionados à qualidade

total, praticado por 76,1% das empresas que oferecem treinamento, seguido dos

treinamentos em técnicas de negociação e microinformática, com 74,6% e 68,7%

respectivamente.

Com base nos treinamentos oferecidos pelas organizações, verificam-se fortes

indícios de comprovação da teoria apresentada neste trabalho. Sheth (1996)

menciona o impacto da emergência da filosofia de gerenciamento da qualidade total

sobre as compras organizacionais. Os treinamentos sobre qualidade total foram

justamente os praticados pela maioria das empresas que oferecem treinamentos, com

um índice de 76,1% de ocorrência. Tal fato pode significar uma mudança conceitual

nos departamentos de compras, onde a qualidade dos insumos adquire uma forte

relevância para os setores de aquisição das organizações.
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A importância dada aos aspectos comerciais pelas organizações fica também

claramente evidenciada. Treinamentos em técnicas de negociação foram a segunda

maior ocorrência dentre as empresas, com 74,6%, sendo que outros treinamentos

relacionados a questões comerciais também apresentaram um percentual expressivo

pelas organizações. Dentre estes, destacam-se matemática financeira, realizado em

53,7% das empresas e análise de custos em 35,8%.

A terceira maior ocorrência foram os treinamentos em microinformática,

sendo praticados por 68,7% dos casos. Treinamentos relacionados à administração de

materiais e gerenciamento dos níveis de estoque também apresentaram índices

importantes, sendo oferecidos, respectivamente, por 58,2% e 53,7% das organizações.

A prática de treinamentos sobre a importância e satisfação do cliente, com

37,3% de ocorrência, pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira

interpretação, talvez um pouco conservadora, considera que as empresas estão se

voltando cada vez mais para os seus clientes, visto que até os funcionários de seus

departamentos de compras, área que não possui ligação direta com os mesmos, já

estão sendo treinados nesta área. A segunda interpretação, provavelmente mais

ousada, não contradiz a primeira, mas considera que 37,3% de ocorrências de

treinamentos relacionados à importância do cliente é um percentual ainda modesto, à

medida em que são os funcionários de compras os responsáveis pela aquisição dos

componentes que farão parte dos produtos a serem ofertados aos clientes. A falta de

histórico deste dado nas organizações, entretanto, dificulta uma conclusão mais

precisa quanto a se isso indica ou não uma evolução.

De uma forma geral, no que se refere aos recursos humanos de compras,

verifica-se que as empresas preocupam-se com o oferecimento de treinamento a seus

funcionários, em um provável investimento no aprimoramento de seus quadros de

pessoal. A ênfase nos treinamentos relacionados à qualidade denota a importância

dada pelas empresas a tal aspecto, extrapolando os níveis de suas atividades fabris e

estendendo-se à aquisição de componentes. Este é um aspecto de extrema relevância,

que necessita ser reconhecido pelos fornecedores que pretendem estabelecer relações

com as grandes indústrias gaúchas.

Com relação ao nível de instrução, observa-se que, dentre as empresas

analisadas, parte significativa dos profissionais que atuam na área, é bastante
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qualificada, possuindo curso superior completo ou pós-graduação. Todavia, quando

analisada a distribuição média dos graus de instrução por departamentos, constata-se

a predominância, dentro da proporcionalidade de cada empresa, do nível médio de

instrução (conforme descrito anteriormente).

5.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Os recursos tecnológicos têm sua importância reconhecida por consenso

dentre os principais estudiosos do comportamento de compra organizacional,

conforme já apresentado no capítulo 3 deste trabalho.

O presente estudo buscou verificar basicamente dois aspectos relacionados à

tecnologia existente nos processos de compras: a troca eletrônica de dados com

fornecedores e a utilização de sistemas eletrônicos para a otimização das atividades de

compras.

Sheth (1996) afirma que a difusão da tecnologia da informação tem

reestruturado toda a filosofia e os processos de compras através de ferramentas como

internet, EDI - (Eletronic Data Interchange - troca eletrônica de dados) e redes

computadorizadas. Mais uma vez comprovando a base teórica, verifica-se um

percentual de 64,6% de existência de comunicação eletrônica entre as empresas

pesquisadas e seus fornecedores, conforme apresentada pela tabela 10 .

Tabela 10 : Existência de comunicação eletrônica entre as empresas e seus
fornecedores

Comunicação eletrônica Freqüência Percentual válido

Possui
Não possui
Total
Fonte: Coleta de dados

51
28
79

64,6%
35,4%

100,0%

A existência de comunicação eletrônica com os fornecedores possui

associação com o número de funcionários das empresa, conforme verificado através

da aplicação do teste "t" para análise das diferenças entre amostras independentes,

com um nível de significância de 0,007. A média de funcionários é de 1487 entre as

empresas que possuem comunicação eletrônica, e de 890 entre as que não possuem. A

tabela 11 apresenta o cruzamento das duas variáveis, no qual pode-se constatar que

83,3% das empresas com mais de mil funcionários trocam documentos
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eletronicamente com seus fornecedores. Apesar de a maioria das empresas com

menos de 1000 funcionários possuir o mesmo tipo de comunicação, o índice de

ocorrência é menor (57,5%). Identifica-se, portanto, que o tamanho das organizações

está associado à sofisticação de seus processos aquisitivos.

Tabela 11: Tamanho da empresa
fornecedores

Tamanho da empresa!
Existênciade comunicaçãoeletrônica

compras
Sim

e existência de comunicação eletrônica com os

Não

Total

48

22

Total 70

Fonte: Coleta de dados

Dentre as empresas que possuem comunicação eletrônica com seus

fornecedores, verifica-se que a grande maioria (94,1%) utiliza este meio de

comunicação para o envio de ordens ou solicitações de compra a seus fornecedores. A

segunda maior ocorrência é o envio de previsões de compras, uma prática de 60,8%

das empresas que possuem comunicação eletrônica com os fornecedores. São

enviados, ainda, por este meio aos fornecedores, a programação da produção (39,2%)

e níveis de estoque na empresa pesquisada (17,6%). Os fornecedores, por sua vez,

enviam às empresas pesquisadas avisos de embarque (58,8%), notas- fiscais (43,1%),

sua própria programação da produção (25,5%) e níveis de estoque (15,7%). A tabela

12 retrata tal realidade.

Identificou-se também que a maior parte das empresas que possuem

comunicação eletrônica com seus fornecedores considera que houve melhora no

relacionamento com os mesmos devido à utilização de tal processo de comunicação

(tabela 13). Esta informação é de extrema relevância para aqueles fornecedores que

buscam oferecer a seus clientes serviços diferenciados em relação aos seus

competidores. Mais importante do que a otimização de processos em si mesma

ocasionada pela sistemática eletrônica de comunicação, é a opinião, por parte das

Até 1000funcionários Mais de 1000
funcionários

23 25
57,5% 83,3%

17 5
42,5% 16,7%

40 30
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empresas clientes, de ocorrência de melhora no que se refere ao relacionamento com

seus fornecedores.

Tabela 12 : Informações trocadas eletronicamente entre clientes e fornecedores

Informações

Programação da produção no fomecedor(**)

Ordens ou solicitações de compra()

Previsões de compra(*)

Avisos de embarque()

Notas- fiscais(**)

Programação da produção na empresa pesquisada(*)

Níveis de estoque do insumo na empresa pesquisada(*)

Níveis de estoque do insumo no fomecedor(**)

Outros

n=51
Fonte: Coleta de dados

Tabela 13: Opinião das empresas relativa à melhora no relacionamento com os
fornecedores devido à utilização de comunicação eletrônica

Ocorrência de melhora Freqüência
Sim 43
Em parte 11
Não 5
Total 59
Fonte: Coleta de dados

Percentual

72,9%
18,6%
8,5%

100,0%

Verificou-se também um elevado índice de utilização de sistemas internos

para a automatização dos processos de compras, apresentando um percentual de

ocorrência de 88,6% (tabela 14). Os principais processos internos facilitados pela

utilização de tais sistemas foram, em ordem de ocorrência (tabela 15), as

programações de compras (100% das empresas que utilizam sistemas eletrônicos no

departamento de compras possuem a programação de compras automatizada), o

gerenciamento de níveis de estoques (85,7%), o acompanhamento das entregas

(82,9%), a programação da produção (62,9%), a avaliação de fornecedores (51,4%), o

acompanhamento de índices de qualidade dos insumos adquiridos (41,4%) e as

() Comunicação enviada da empresa cliente para a empresa fornecedora.
(* ) Comunicação enviada da empresa fornecedora para a empresa cliente.

Freqüência Percentual dos
casos

48 94,1%

31 60,8%

30 58,8%

22 43,1%

20 39,2%

13 25,5%

9 17,6%

8 15,7%

2 3,9%
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solicitações de embarques (38,6%). Certamente a utilização de tais sistemas

modificou as caracteristicas das compras organizacionais nas últimas décadas,

tomando o processo de aquisição mais rápido, ágil e elaborado, exigindo que as

empresas fornecedoras sejam também ágeis e flexíveis, adaptando-se a esta realidade.

Tabela 14: Utilização de sistemas eletrônicos internos para a automatização dos
sistemas internos de compras

Utilização de sistemas eletrônicos
Sim
Não
Total
Fonte:Coletade dados

Freqüência
70

9
79

Percentual
88,60%
11,40%
100,0%

Tabela 15:Processos internos dos setores de compras facilitados através da utilização
de sistemas eletrônicos
Sistemas internos automatizados Freqüência Percentual dos

casos
100,0%Programação de compras 70

Gerenciamento dos níveis de estoques 60 85,7%

Acompanhamento de entregas 58 82,9%

Programação da produção 44 62,9%

Avaliação de fornecedores 36 51,4%

Acompanhamento dos índices de qualidade dos insumos
adquiridos

29 41,4%

Solicitações de embarques 27 38,6%

Outros 2 2,9%

Pergunta com múltiplas respostas, n= 70
Fonte:Coletade dados

Os sistemas eletrônicos são também bastante utilizados para a identificação

das necessidades de compra (tabela 16). Em 58,0% das empresas, as necessidades de

compra são SEMPRE identificadas através de sistemas eletrônicos como MRP

(A1aterials Requirements Planning). Por outro lado, 41,3% das empresas ainda

gerenciam suas necessidades de compra SEMPRE através de planilhas alimentadas

manualmente. Apesar de não representar a maioria das empresas, este percentual

consiste um índice que pode ser considerado alto, dada a evolução tecnológica atual e

visto que se tratam de grandes empresas, das quais, 88,6% utilizam sistemas

eletrônicos que facilitam a programação de compras. A conclusão a que se pode

UFRGS
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chegar é que, mesmo que as empresas possuam sistemas eletrônicos, parte delas ainda

não os utiliza plenamente.

Tabela 16:Forma de identificação das necessidades de compras

Através de sistemas
eletrônicos de
gerenciamento de materiais
(MRP)

As vezes
Freq. Perco
14 17,3%

Sempre
Freq. Perco
47 58,0%

Nunca

Freq. Perco
20 24,7%

Total
Freq. Perco
81 100,0%

Através do gerenciamento
de planilhas alimentadas
manualmente, onde são
considerados os estoques e
a programação da produção

26 32,5% 33 41,3% 21 26,2% 80 100,0%

Por meio de sistemas
visuais, como Kanban

33 41,3% 11 13,7% 36 45,0% 80 100,0%

Quando há solicitações da
produção de que o estoque
está terminando

34 42,0% 14 17,3% 33 40,7% 81 100,0%

Fonte: Coleta de dados

Verifica-se, portanto, com relação aos recursos tecnológicos, que a maiOr

parte das empresas possui algum tipo de comunicação eletrônica com seus

fornecedores e utiliza sistemas eletrônicos para a automatização dos seus processos

internos de compras. Observa-se, ainda, que a existência de troca eletrônica de dados

entre empresas e seus supridores está associada com o tamanho da empresa. Dentre as

empresas que possuem sistemas eletrônicos de comunicação com os seus

fornecedores, verifica-se que a maioria considera que houve melhora no

relacionamento com os mesmos em função da utilização de tais sistemas. Pode-se

afirmar, assim, que as inovações tecnológicas ocorridas nos últimos tempos estão

presentes nas áreas de compras pesquisadas e influenciando os seus processos de

aquisição. Da mesma forma, verifica-se a influência do tamanho das empresas sobre a

sofisticação de seus processos de aquisição.
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5.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

o número de unidades departamentais, a localização geográfica das mesmas e

o grau de centralização das organizações são, de acordo com Sheth, Mittal e Newman

(1999), os componentes da estrutura organizacional.Mas é no aspecto "centralização"

que os autores concentram mais a sua atenção ao tentar descrever a variável "estrutura

organizacional".

o grau de centralização das decisões, a autonomia do comprador, a duração do

processo de compras são um resultado da estrutura organizacional, de acordo com os

conceitos apresentados por Bouchard e Pelletier (1985) e Webster e Wind (1972,

apud Bouchard e Pelletier, 1985; Wilkie, 1994; Kotler, 1996). Sheth, Mittal e

Newman (1999) mencionam ainda que o elevado grau de centralização no processo

de compra organizacional toma o mesmo mais demorado.

o presente estudo apresenta, inicialmente, a localização do departamento de

compras nas empresas, ou seja, à qual área ele está ligado e tenta, a partir de várias

questões de natureza operacional, descrever, de uma forma geral, o grau de

formalização e centralização nas empresas pesquisadas.

Tabela 17: Área da organização à qual está ligado o setor de compras

Area

Industrial! Manufatura

Presidência e!ou Direção Geral

Comercial

Financeira

Outras

Total
Fonte: Coleta de dados

A tabela 17, mais do que simplesmente identifica a posição da área de

compras na estrutura da empresa; possibilita verificar a importância deste

departamento. Em 37,3% das empresas pesquisadas, a área de compras reporta-se

diretamente à direção geral ou presidência da empresa, o que certamente denota a

grande importância dada em tais empresas a este departamento.

Freqüência Percentual

28 37,3%

24 32,0%

7 9,3%

5 6,7%

11 14,6%

75 100,0%
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5.3.1 GRAU DE CENTRALIZAÇÃO E FORMALlZAÇÃO NAS EMPRESAS

Este trabalho buscou identificar, junto às organizações pesquisadas, a

autonomia do comprador para a aprovação de ordens de compra e o número de níveis

hierárquicos que necessitam ser envolvidos para fazê-Io. Tentou-se verificar também

a formalização existente através da necessidade de emissão de documentos por

escrito.

Tabela 18: Necessidade de aprovação/ assinatura por níveis superiores ao comprador
nas ordens de compra

Necessita aprovação

Sim
Não
Total
Fonte:Coletade dados

Freqüência

65
16
81

Percentual

80,2%
19,8%

100,0%

Verifica-se, com base na tabela 18, que, em 80,2% dos casos, há a

necessidade de aprovação superior ao comprador para a liberação/ aprovação de

ordens de compra. Aplicando-se o teste "t" para comparação de médias entre amostra

independentes, não foram verificadas diferenças significativas que indiquem

associação, a um nível de significância de 0,05, entre as variáveis "tamanho da

empresa" e "necessidade de aprovação das ordens de compra por níveis superiores ao

do comprador".

Tabela 19: Ordens de compra que necessitam aprovação superior ao comprador

Ordens que necessitam aprovação superior Freqüência Percentual dos
casos

26 40,0%As que excedam um valor detenninado pela empresa

Todas 23 35,4%

As que referem-se ao estabelecimento de contratos de
longo prazo

17 26,2%

As que referem-se à compra de itens novos para a
organização

16 24,6%

Outras

Pergunta com respostas múltiplas, n=65
Fonte: Coleta de dados

6 9,2%

Com relação a quais ordens de compra necessitam aprovação supenor,

verifica-se que 40,0% das empresas a exigem em ordens que excedam um valor

estipulado pela organização. Ou seja, a autonomia do comprador é limitada a um dado
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valorquevariade acordocomas normasde cada empresa. Por outrolado,em35,4%

das empresas que exigem em suas ordens de compra aprovação por níveis

hierárquicos superiores ao comprador, isto é feito em todas as ordens de compra. Isto

é, em 35,4% de tais empresas, o que representa 28% do total de empresas

pesquisadas, o comprador não dispõe de nenhuma autonomia para aprovação de

ordens de compra.

Com relação ao número de níveis hierárquicos superiores ao comprador,

necessários para a aprovação de ordens de compra, verifica-se que em geral é

necessária apenas a aprovação do superior imediato ao próprio comprador (61,5% das

empresas que exigem aprovação de níveis superiores ao comprador), conforme

descrito na tabela 20.

Tabela 20: Número máximo de níveis hierárquicos necessários para aprovação de
uma ordem de compra

Níveis

O comprador e seu superior imediato
O comprador e dois níveis hierárquicos superiores
O comprador e três ou mais níveis hierárquicos
Total

Fonte: Coleta de dados

Freqüência
40
18
7

65

Percentual

61,5%
27,7%
10,8%

100,0%

No que tange à formalização, constata-se também que as empresas são, em

geral, bastante formalizadas. As ordens de compra sempre necessitam um número

específico em 88,6% (tabela 21) dos casos. Sempre são entregues via fax, correio ou

em mãos aos fornecedores em 58,2% dos casos (tabela 22).

Tabela 21: Necessidade de um número específico para cada ordem de compra

Ordens de compra necessitam número específico

Sempre
Às vezes
Nunca
Total
Fonte: Coleta de dados

Freqüência

70
8
1

79

Percentual

88,6%
10,1%
1,3%

100,0%

Verifica-se, ainda, com base na tabela 22 que o índice de utilização de

sistemas eletrônicos como EDI ou correio eletrônico para envio de ordens de compra

é considerável, mas estas ferramentas não são utilizadas regularmente, pois obtiveram

um índice elevado de utilização na opção "às vezes" e baixo na opção "sempre". A

mesma conclusão já havia sido feita ao identificar-se a questão das programações de
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compra, no tópico" Análise dos recursos tecnológicos", algumas empresas possuem a

ferramenta de trabalho mas não a utilizam com regularidade.

Tabela 22: Forma como as solicitações de compras são feitas aos fornecedores

As vezes
Freq. Perco

Sempre
Freq. Perco

Nunca
Freq. Perco

Total
Freq Perco

Por telefone 48 60,0% 11 13,8% 21 26,2% 80 100,0%

Os próprios fornecedores
controlam estoques de seus
produtos na fábrica,
identificando as
necessidades de novas
entregas

22 27,8% 2 2,5% 55 69,6% 79 100,0%

Fonte: Coleta de dados

Com relação à existência de normas, regras e procedimentos de compra,

observa-se, conforme a tabela 23, que a maioria das empresas (80,8%) os possui

estabelecidos por escrito. Tal fato indica, sem dúvida, uma alta formalização por parte

das empresas. Não se sabe, todavia, se tal formalização é resultado de iniciativas da

própria empresa ou de exigências de instituições para obtenção de certificados como

ISO 9000,ou similares. Verifica-se, ainda, que esta variável não está associada à

variável tamanho da empresa, a um nível de significância de 0,05, se aplicado o teste

"1"para comparação de médias de amostras independentes.

Por escrito, via fax, correio 32 40,5% 46 58,2% 1 1,3% 79 100,0%
ou em mãos

Por correio eletrônico 49 61,2% 3 3,8% 28 35,0% 80 100,0%

Por EDI - Eletronic Data 20 25,3% 2 2,5% 57 72,2% 79 100,0%

Interchange

Através de sistemas 11 13,9% 2 2,6% 66 83,5% 79 100,0%

eletrônicos interligados,
onde o fornecedor consulta

informações sobre as
empresas pesquisadas
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Tabela 23: Existência de normas, políticas, regras e procedimentos de compras por
escrito

Existência de procedimentos de compras por escrito

Sim
Não
Total
Fonte: Coleta de dados

Freqüência Percentual

63
15
78

80,8%
19,2%

100,0%

Verifica-se, portanto, com base nos dados apresentados, relativos aos graus de

formalização e centralização, que as empresas são bastante formalizadas e

centralizadas, restando pouca autonomia para os compradores. O processo de

compras, em função disso, tende a tomar-se mais demorado Às empresas

fornecedoras, cabe identificar as etapas dos processos de compra de suas empresas

clientes e reconhecer os verdadeiros agentes de tomada de decisão, afim de poder

exercer sua influência sobre os mesmos. Todavia, o fato de as ordens de compra

necessitarem aprovações superiores significa que nos regulamentos das empresas a

autonomia do comprador é pequena ou, em alguns casos, inexistente. Entretanto, o

processo pode ser conduzido de forma em que o comprador tome todas as decisões,

tomando a aprovação/ assinatura das ordens de compra apenas um procedimento

burocrático a ser cumprido. Tal hipótese necessitaria, para sua comprovação, um

estudo bastante específico sobre o grau de centralização nas empresas e a autonomia

do comprador.

5.4 POLíTICAS, REGRAS E PROCEDIMENTOS

As políticas, regras e procedimentos de compras são, em geral, resultado do

tamanho da empresa, de sua estrutura, de sua orientação de compras e de outras

variáveis (não apenas as organizacionais), como filosofia e cultura da empresa,

natureza do centro de compras, etc.. As políticas, regras e procedimentos

desempenham uma importante influência sobre os processos de compras em

mercados business- to- business, conforme reconhecido por Sheth, Mittal e Newman

(1999).

No presente trabalho, as políticas, regras e procedimentos são analisadas de

acordo com o tema a que se referem, estando divididas em quatro partes principais:

políticas em relação a fornecedores, a fontes globais de suprimento, a
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terceirização/verticalização de processos e a ética no relacionamento com

fornecedores.

5.4.1 Fornecedores

No que se refere às políticas, regras e procedimentos relacionadas a

fornecedores, este estudo buscou identificar aspectos como exclusividade de

fornecimento, estabelecimento de contratos de longo prazo, sistemáticas de

negociações, fatores considerados importantes para a seleção de fornecedores,

existência de sistemas formais de avaliação de fornecedores e os aspectos

considerados em tais sistemas.

Com relação à exclusividade de fornecimento (tabela 24), ou seja, as

empresas terem apenas um fornecedor para cada item adquirido, verifica-se que esta

não é uma evidência nas organizações pesquisadas. Apenas 8,8% dos casos possuem

fornecedores exclusivos. A maior parte das organizações (48,8%) possui três ou mais

fornecedorespara cadaitem. Entretanto, a proposiçãode Sheth (1996) de que as

empresascadavez mais terão apenasum ou doisfornecedorespara cadainsumopode

ser claramente verificada, se forem consideradas conjuntamente as alternativas

"apenas um fornecedor" e "dois fornecedores". Constata-se, neste caso, que a

maioria das organizações(51,2%) possui no máximodois fornecedorespara cada

item. A redução do número de fornecedores pode ser compreendida como um

aumento da confiança nos fornecedores e no estabelecimento de relações mais sólidas

com os mesmos.

À medida em que é reduzido o número de fornecedores, ocorre o aumento do

volume de negócios entre empresas e seus fornecedores. Nos casos em que o baixo

número de fornecedores para cada item é uma opção da empresa cliente e não da

inexistência no mercado de fontes de fornecimento, pode-se inferir que,

provavelmente, na mesma proporção em que aumente o faturamento da empresa

vendedora, também aumente o nível de exigência com relação às mesmas. Tal fato

deve-se ao aumento do poder proporcionado à empresa compradora devido ao

incremento do volume de negócios. A questão que os fornecedores precisam avaliar é

a forma como as empresas clientes utilizam o poder de que dispõem. Conforme os

conceitos de forças competitivas da indústria propostos por Porter (1996),

compradoresfortes "competem com a indústriaforçando os preços para baixo,
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barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes uns

contraos outros- tudoà custada rentabilidadeda indústrid'.Esta visão,entretanto,

não é condizente com os recentes conceitos de marketing de relacionamento. A

empresa poderá obter uma vantagem de curto prazo, mas terá fornecedores

insatisfeitos, provavelmente oferecendo produtos de qualidade inferior ou não

mantendo o fornecimento por muito tempo. Sheth, Mittal e Newman (1999)

mencionam a "batalha por bonsfornecedores". Os autores argumentam que os bons,

melhores e excepcionais fornecedores são criados a partir do "marketing reverso" ,

onde se busca desenvolver, manter e motivar os fornecedores, atuais ou futuros, a fim

de torná-Ios fornecedores de longo prazo. Tal afirmação não significa, em relação à

abordagem de Porter (1996) que as empresas serão menos exigentes, mas sim que

serão bastante minuciosas em suas exigências, buscando porém uma vantagem

competitiva de longo prazo, pois o sacrificio da rentabilidade dos fornecedores é uma

visão demasiadamente imediatista.

Tabela 24: Número de fornecedores que as empresas costumam ter para cada item
adquirido

Númerode fornecedores
Apenas um fornecedor
Dois fornecedores
Três ou mais fornecedores
Total
Fonte: Coleta de dados

Freqüência
7

34
39
80

Percentual-
8,8%

42,5%
48,8%

100,0%

Percentual acumulado
8,8%

51,2%
100,0%

Verifica-se também que a maior parte das empresas não realiza negociações a

cada compra, pois as condições comerciais são acordadas previamente. Esta

realidade, conforme demonstrado na tabela 25, pode ser verificada em 57,1% das

empresas que responderam a esta questão.

Tabela 25: Sistemática de negociações

Sistemâtica de negociações
Condiçõescomerciaissãonegociadasa cadacompra

Freqüência
33

Percentual
42,9%

Condições comerciais são negociadas previamente, não
havendo negociação a cada compra

44 57,1%

Total
Fonte: Coleta de dados

77 100,0%
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Verifica-se que as empresas maiores realizam mais negociações prévias do

que as empresas menores. Identifica-se que o tamanho das empresas e a sistemática

de negociação adotada, estão associadas, a um nível de significância de 0,028, se

aplicado o teste "t" para comparação de médias de amostras não relacionadas. O

cruzamento destas variáveis é apresentado na tabela 26, onde é possível observar que

55,3% das empresas com menos de 1000 funcionários realizam negociações a cada

compra, enquanto, entre as empresas com mais de 1000 empregados, este número cai

para 22,6%. A realização de negociações prévias, por sua vez, é uma prática de

77,4% das empresas com mais de 1000 funcionários e de apenas 44,7% das empresas

com menos de 1000 empregados. A média de funcionários das empresas que realizam

negociações a cada compra é de 886 empregados, enquanto a média é de 1567 entre

as empresas que negociam suas condições comerciais previamente.

Tabela 26: Tamanho da empresa e sistemática de negociações

Observa-se também a ocorrência de forte associação entre o número de

fornecedores que as empresas possuem para cada item e a sistemática de negociação.

Aplicando-se o teste "qui- quadrado" para duas ou mais amostras independentes,

indicado por Mattar (1996) para utilização quando os dados forem nominais,

distribuídos em freqüências absolutas e em amostras não relacionadas, o nível de

significância obtido é de 0,00000. A tabela 27 demonstra o cruzamento das

variáveis. Dentre as empresas que possuem três ou mais fornecedores para cada item,

72,2 % realizam negociaçõesa cada compra.Nas empresasque possuem até dois

fornecedores por item, este número é reduzido para 15,2%. As negociações prévias

são uma realidade em 85% das empresas que possuem até dois fornecedores por

insumo, enquanto este percentual cai para 27,8% nas empresas que possuem três ou
mais fornecedores.

Tamanho da empresa / Até 1000 Mais de 1000 Total
Sistemática de negociação funcionários funcionários

A cada compra 21 7 28
55,3% 22,6%

Prévias 17 24 41
44,7% 77,4%

Total 38 31 69

Fonte:Coletade dados
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Tabela 27: Sistemática de negociações e número de fornecedores para cada item
adquirido

Número de fornecedores I
Sistemática de negociação

A cada compra 5
15,2%

Três ou
mais

26
72,2%

TotalUm Até dois

1
14,3%

32

Prévias 6
85,7%

28
84,8%

10
27,8%

44

Total 7 33 36 76

Fonte: Coleta de dados

Também foi verificada associação, a um nível de significância de 0,00683,

quando aplicado o teste "qui- quadrado" para duas amostras independentes, entre a

sistemática de negociações e a existência de comunicação eletrônica com os

fornecedores. Verifica-se, com base na tabela 28, que 78,6% das empresas que

realizam negociações previamente possuem comunicação eletrônica com seus

fornecedores, enquanto a maioria das empresas que negociam a cada compra (54,8%)

não estabelecem este tipo de comunicação. Observa-se aqui, novamente, a utilização

deste meio de comunicação com os fornecedores como um indicador de um

relacionamento mais estreito entre estes e seus clientes. .

Tabela 28: Sistemática de negociações e existência de comunicação com os
fornecedores

Existência de comunicação eletrônica! A cada compra
Sistemática de negociação

Sim

Prévias Total

14
45,2%

33
78,6%

47

Não

Total

Fonte: Coleta de dados

As tabelas 24, 25, 26, 27 e 28 permitem inferir que as organizações estudadas

encontram-se divididas em dois grupos bastante distintos. Um grupo formado pelas

organizações cujas áreas de compras estão orientadas ao estabelecimento de

duradouros relacionamentos com seus fornecedores (em geral as empresas maiores,

conforme denota a correlação apresentada na tabela 26), pois possuem um reduzido

número de fornecedorespara cada item adquirido,possuemcondiçõescomerciais

negociadas previamente utilizam meios eletrônicos de comunicação com os

17 9 26
54,8% 21,4%

31 42 73
100,0%
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fornecedores. O outro grupo, é o grupo da "barganha", pois possui vários

fornecedores para cada item, em uma provável estratégia de pressão para redução de

preços, pois realiza negociações a cada vez que um produto necessita ser adquirido.

Todavia, com relação ao estabelecimento de contratos de longo prazo com

fornecedores ("contratos válidos por, pelo menos, um ano", conforme definido no

questionário), observa-se que a maioria das empresas, 52,5%, não têm por política

firmar este tipo de acordo. Tal fato pode ter suas justificativas nas próprias políticas

das empresas ou no risco percebido em estabelecer contratos de longo prazo diante da

instável realidade econômica brasileira. Por outro lado, verifica-se na tabela 30 que,

dentre as empresas que costumam estabelecer este tipo de contrato, isto é feito, em

geral, com muitos fornecedores. Em 55,3% das empresas são firmados tais contratos

com mais de dez fornecedores.

Tabela 29: Estabelecimento de contratos de longo prazo com os fornecedores

Contratos de' longo prazo
Sim
Não
Total
Fonte:Coletade dados

Freqüência
38
42
80

Percentual
47,5%
52,5%

100,0%

Tabela 30: Número de fornecedores com os quais as empresas têm contratos de longo
prazo estabelecidos

Número de fornecedores
De a um a dois
De três a cinco
De seis a dez
Com mais de dez
Total
Fonte: Coleta de dados

Freqüência
4
8
5

21
38

Percentual
10,5%
21,1%
13,2%
55,3%

100,0%

Percentual acumulado
10,5%
31,6%
44,7%

100,0%

Após verificar-se as políticas que as empresas possuem com relação ao

número de fornecedores e à sistemática de negociações, a fim de complementar a

análise, torna-se necessário verificar os aspectos considerados pelas organizações para

definirem suas fontes de fornecimento. Os fatores considerados mais importantes para

a seleção de fornecedores são a qualidade dos insumos e as condições comerciais

(tabela 31).



Tabela 31: Fatores considerados mais importantes para a seleção de fornecedores

Conforme apresentado na tabela 31, portanto, pode-se observar que a

qualidade dos insumos foi indicada por 43,1% das empresas como o primeiro fator

mais importante e em 30,8% como o segundo fator mais importante. As condições
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Fatores Primeiro fator mais Segundo fator Terceiro fator mais
importante mais importante importante

Percentual Percentual Percentual

Qualidade dos insumos 43,1% 30,8% 9,6%

Condições comerciais 38,4% 48,1% 7,7%

Prazos de entrega 4,6% 5,8% 28,9%

Pontualidade das entregas 4,6% 9,6% 30,8%

Flexibilidade para alteração 1,5% 0,0% 5,8%
das datas de entrega

Atendimentos a pedidos 1,5% 0,0% 0,0%
extras ou de urgência

Serviço prestado para 1,5% 3,8% 1,9%
desenvolvimento de novos
produtos

Agilidade na tomada de 1,5% 0,0% 5,8%
providências relativas a
reclamações do cliente
Cortesia/gentileza de 1,5% 0,0% 1,9%
atendimento

Treinamentos quanto à 1,5% 0,0% 1,9%
utilização de novos produtos

Adaptabilidade do insumo 0,0% 1,9% 3,8%
adquirido ao processo fabril
da empresa

Prazos de garantia 0,0% 0,0% 1,9%

Políticas de devoluções e/ou 0,0% 0,0% 0,0%
substituições de produtos

Freqüência de visitas dos 0,0% 0,0% 0,0%
fornecedores

Pergunta com múltiplas respostas, nl=65 n2=52 n3=52
Fonte: Coleta de dados
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comerciais, por sua vez, foram consideradas o primeiro fator mais importante por

38,4% das empresas e obtiveram o mesmo percentual de indicação como o segundo

fator mais importante. Estes resultados são coerentes com os apresentados na tabela

9, onde verificou-se que os treinamentos mais oferecidos pelas empresas são os

relacionados à qualidade total, em primeiro lugar, e relacionados a técnicas de

negociação em segundo. Os fatores relacionados a serviços do fornecedor tiveram

indicações modestas, sendo que as ocorrências mais expressivas foram as dos fatores

"pontualidade das entregas", indicado como terceiro fator mais importante por 30,8%

das empresas, e "prazo de entrega", considerado por 28,901Ódas organizações como o

terceiro fator mais importante.

Com relação à avaliação de fornecedores (tabela 32), verifica-se que 71,3%

das empresas possuem sistemas formais de avaliação de fornecedores. Destas

empresas, 100% utilizam o sistema de avaliação para verificar aspectos relacionados à

qualidade dos produtos. Os outros aspectos que são avaliados formalmente pela maior

parte das empresas são: pontualidade das entregas, avaliado por 96,5% das empresas

que fazem avaliação formal, prazos de entrega, por 86,0%, condições comerciais, por

78,9%, agilidade na tomada de providências relativas a reclamações do cliente, por

52,6%, e atendimentos a pedidos extras ou de urgência, por 50,901Ó.Os demais

aspectos avaliados estão apresentados na tabela 33. Tais resultados denotam

novamente a importância dada pelas empresas à qualidade dos insumos adquiridos.

Outro aspecto importante é relativo à avaliação feita dos serviços oferecidos

pelos fornecedores. Se, por um lado, os serviços não são mencionados como o

primeiro nem tampouco como segundo fator mais importante, por outro, eles são

avaliados pela ampla maioria das empresas que realizam avaliações formais. Ou seja,

entende-se que, a um mesmo nível de preço e qualidade de um insumo, será o serviço

oferecido que determinará a escolha do fornecedor. Esta assertiva é comprovada pela

alta indicação de prazos e pontualidade de entregas como terceiro fator mais

importante (após qualidade e condições comerciais) para a escolha de um fornecedor.

Tabela 32: Práticas de sistemas formais de avaliação de fornecedores

Existência de avaliação formal
Sim
Não
Total

Fonte: Coleta de dados

Freqüência
57
23
80

Percentual
71,3%
28,8%

100,0%
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Tabela 33: Aspectos considerados nos sistemas formais de avaliação de fornecedores

Aspectos

Pontualidade das entregas

Qualidade dos insumos

Prazos de entrega

Condições comerciais

Agilidade na tomada de providências relativas a
reclamações do cliente

Atendimentos a pedidos extras ou de urgência

Serviço prestado para desenvolvimento de novos
produtos

Flexibilidade para alteração das datas de entrega

Políticas de devoluções e/ou substituições de produtos

Prazos de garantia

Treinamentos quanto à utilização de novos produtos

Cortesia/gentileza de atendimento

Adaptabilidade do insumo adquirido ao processo fabril da
empresa

Freqüência de visitas dos fornecedores

Outros

Pergunta com múltiplas respostas, n= 57
Fonte: Coleta de dados

Resumindo-se os dados apresentados relacionados às políticas, regras e

procedimentos que as empresas têm com seus fornecedores, pode-se chegar a algumas

conclusões bastante importantes: a maior parte das empresas tem no máximo dois

fornecedores para cada item adquirido, as condições comerciais não são negociadas a

cada compra e a qualidade dos insumos é o fator considerado mais importante para a

seleção de fornecedores e é também o aspecto mais freqüentemente avaliado de

maneira formal pelas organizações (cabe lembrar que os treinamentos mais oferecidos

pelas empresas são também os relacionados à qualidade total). Verifica-se, ainda,

que as empresas maiores realizam menos negociações a cada compra do que as

empresas de menor porte.

Freqüência Percentual dos
casos

57 100,0%

55 96,5%

49 86,0%

45 78,9%

30 52,6%

29 50,9%

26 45,6%

25 43,9%

22 38,6%

21 36,8%

14 24,6%

11 19,3%

10 17,5%

7 12,3%

2 3,5%
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As informações não são suficientes para concluir que as empresas estão

migrando para o marketing de relacionamento, e também não é este o foco do

trabalho, mas se tem, isto sim, fortes indícios da verificação na realidade das grandes

indústrias gaúchas das tendências apresentadas por Sheth, Mittal e Newman (1999).

Segundo os autores, as empresas passam por uma migração de uma orientação para

transações para uma orientação para o relacionamento, onde tendem a manter o

mesmo fornecedor mais do que buscar um novo a cada vez que produtos ou

serviços específicos são necessários. As tendências propostas por Sheth (1996)

também são verificadas na realidade industrial gaúcha à medida em que o número de

fornecedores é reduzido, que as condições comerciais são negociadas previamente e

que a qualidade dos insumos é mais relevante do que o preço dos mesmos.

5.4.2 Fontes globais de suprimento

A migração crescente para uma compra baseada em fontes de suprimento

mundiais e não apenas locais é uma tendência forte, conforme apresentado por Sheth

(1996). O presente estudo buscou identificar as políticas, regras e procedimentos das

organizações em relação a fontes globais de suprimento, constatando se empresas

recorrem a fontes globais de suprimento ou se limitam as suas compras ao mercado

nacional. Visou-se verificar também os principais locais de origem das importações,

o nível de participação dos insumos nacionais e dos insumos importados no total das

aquisições e, por fim, qual o impacto da desvalorização do Real, ocorrida em janeiro

de 1999, sobre as importações das empresas que adotam esta prática.

Com relação à utilização por parte das organizações de fontes de fornecimento

do mercado externo, constata-se que, apesar de 83,5% das empresas possuírem

fornecedores no exterior, conforme demonstrado pela tabela 34, a grande maioria das

que realizam importações (72,3%) possui um volume de importações inferior a 25%

do volume total de suas compras, de acordo com os dados detalhados na tabela 35.

A participação média no volume total das compras é de 19,7% de itens importados e

de 80,3% de itens adquiridos no mercado doméstico.

Tabela 34: Existência de fontes de suprimento provenientes do exterior
Fornecedores no exterior Freqüência

66
13
79

Sim
Não
Total
Fonte: Coleta de dados

Percentual

83,5%
16,5%

100,0%
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Tabela 35: Participação percentual estimada de produtos nacionais e importados sobre
as compras

Participação Percentual
1 a 25%
26 a 50%
51 a 75%
76% a 99%
Total

Nacionais

Freqüência
2
7

10
46
65

Percentual

3,1%
10,8%
15,4%
70,8%

100,0%

Importados

Freqüência Percentual
47 72,3%
11 16,9%
5 7,7%
2 3,1%

65 100,0%

X1=80,3% X2=19,7%
Fonte: Coleta de dados

Observa-se a existência de associação entre o tamanho da empresa e a

utilização de fontes globais de suprimento, através da aplicação do teste "t" para

amostras independentes, a um nível de significância de 0,007. O cruzamento das

variáveis estão apresentados na tabela 36, a qual denota que as empresas maiores

tendem a utilizar mais fontes globais de suprimento, pois 90,6% das empresas com

mais de 1000 empregados realizam importações de insumos, enquanto nas empresas

menores este número é reduzido para 76,9%.

Tabela 36: Tamanho da empresa e utilização de fontes globais de suprimento

Tamanho da empresa I
Utilização de fontes globais de

fornecimento
Sim

Até 1000
funcionários

Mais de 1000
funcionários

Total

Não

30
76,9%

9

23~%
39

29
90,6%

3
9,4%

32

59

12

Total 71
100,0%

Fonte: Coleta de dados

Verifica-se também que a maioria das empresas (92,4%) realiza importações

provenientes de países da Europa ou da América do Norte (66,7%). As importações

provenientes de países da América Latina foram a terceira maior ocorrência, sendo

indicadas por 59,1% das empresas que importam produtos. Este percentual refere-se

ao número de empresas que realizam importações, nada tendo a ver com os valores

envolvidos. Ou seja, o fato de mais empresas importarem de países da Europa do que
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da América do Norte não significa que os montantes transacionados com aquele

continente seja maior.

Tabela 37: Origem das importações das empresas

Origem
Europa
América do Norte
América Latina
ASiã
Pergunta com múltiplas respostas, n=66
Fonte: Coleta de dados

Freqüência
61
44
39
30

Percentual dos casos
92,4%
66,7%
59,1%
45,5%

Com referência ao impacto da desvalorização do Real sobre as importações

das empresas, evidencia-se uma oportunidade que ocorreu para os fornecedores

locais: 60,6% das empresas que possuem fornecedores no exterior buscaram e

obtiveram opções locais de fornecimento para, pelo menos, parcela de suas

importações. Entretanto, em apenas 1,5% das empresas (o que eqüivale a apenas

uma empresa) foi possível nacionalizar todos os itens importados e, em 36,4%, as

importações mantiveram-se absolutamente inalteradas. Ou seja, nos casos onde as

importações foram mantidas, provavelmente as empresas locais, mesmo com a

vantagem cambial e com todos os custos de importação, ainda não estejam

competitivas o suficiente em termos de custo e/ou de capacitação técnica, se

comparadas com seus concorrentes no mercado externo.

Tabela 38: Impacto da desvalorização do Real sobre as importações

Estratégia adotada Freqüência Percentual
Suspensãode partedas importações,nacionalizando-separte 40 61,5%
dos itens importados

As importações mantiveram-se inalteradas 24 36,9%

Suspensão de todas as importações, nacionalizando-setodos os
itens importados

1 1,6%

Total
Fonte: Coleta de dados

Com base nos dados apresentados, relativos a fontes globais de suprimento,

65 100,0%

verifica-se que a maior parte das empresas está atenta às opções globais de compras,

não se detendo às alternativas disponíveis no mercado local. Evidencia-se a

mobilidade que as organizações possuem, pois apesar de 83,5% das organizações

realizarem importações, o volume médio das mesmas é de cerca de apenas 20% do

UFRGS
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total das compras. Ou seja, as empresas têm conhecimento das opções disponíveis no

mercado externo, mas adquirem apenas o que lhes é conveniente. O mesmo fica claro

com relação ao impacto da desvalorização do Real: 60,6% das organizações que

adquirem insumos importados conseguiram converter parte deles em insumos

nacionais. Tais evidências necessitam ser consideradas pelos fornecedores locais, pois

eles dispõem de oportunidades, mas suas empresas clientes estão bastante informadas

sobre as opções de compra globais, fato que, provavelmente, toma as mesmas mais

exigentes.

5.4.3 Terceirização e verticalização de processos

A terceirização de atividades é uma estratégia que, embora relativamente

recente se comparada com outros temas, já vem constando há alguns anos na

literatura referente à administração de empresas. Os seus defensores afirmam que as

empresas devem delegar a especialistas processos que não consistem a sua atividade

fim. Sheth (1996) menciona a terceirização como parte da reestruturação da indústria

que vem ocorrendo nos últimos tempos, o que acarreta a própria reorganização das

áreas de compras, deixando de ser uma função administrativa e passando a ser uma

função estratégica. Esta afirmação é complementada pelos autores Sheth, Mittal e

Newman (1999) que consideram a terceirização uma atividade- chave, cuja

responsabilidade em relação' as tomadas de decisões é da área de compras.

No presente trabalho, em função da não disponibilidade de estudos prévios

acerca do tema, buscou-se verificar apenas se as empresas adotam ou não a

terceirização e a verticalização dos processos produtivos que não compõem a sua

atividade fim, o que será apresentado neste tópico. No tópico "Análise da orientação

de compras das empresas", o assunto será retomado, buscando-se identificar as

responsabilidades das áreas de compras no que se refere à tomada de decisões

relativas à terceirização/verticalização de processos produtivos.

A tabela 39 retrata que a grande parte das organizações pesquisadas, 66,7%,

está realizando terceirização e que 11,1% já terceirizaram nos últimos anos todos os

processos que não compõem a atividade fim da empresa. Ou seja, pode-se dizer que

77,8% das indústrias analisadas têm por política terceirizar processos. Apenas 16%

das empresas não adotam estratégias de terceirização.
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Tabela 39: Estratégias de terceirização de processos adotadas pelas organizações

Estratégia
Estão sendo terceirizados os processos produtivos que não
compõem a atividade fim da empresa, mas esta atividade ainda
não foiconcluída

Freqüência Percentual
54 66,7%

Não é adotada a estratégia de terceirização

Foram terceirizados nos últimos anos todos os processos
produtivos que não consistem a atividade fim da empresa

Outra

Total
Fonte:Coletade dados

A verticalização de processos, conseqüentemente, não é uma prática tão

aceita pelas organizações. Verifica-se 36,3% das empresas evitam adotar políticas de

verticalização e que 28,8% realmente não o fazem. Entretanto, as empresas que

evitam a verticalização o farão se for preciso, ou seja, se produzir internamente lhes

possibilitar melhores condições do que adquirir de terceiros. Em 29,3% das empresas,

a verticalização faz parte das políticas da empresa, sendo realizada sempre que

resultar em condições mais competitivas.

Tabela 40: Estratégias de verticalização de processos adotadas pelas organizações

Estratégia Freqüência Percentual
A verticalizaçãoé evitada,ocorrendoapenasquandorealmente 29 36,3%
nãoé possívela obtençãode condiçõestão competitivascomos
fornecedoresquantoproduzindointernamente.

A verticalização faz parte da política da empresa, sendo
verticalizadas atividades sempre que produzir internamente
resultar em melhores condições comerciais e/ou de qualidade
do que adquirir de terceiros.

24 30,0%

Não são adotadas estratégias de verticalização.

Outras

Total
Fonte:Coletade dados

Verifica-se, assim, com relação à terceirização e verticalização, que a

terceirização de processos faz parte das políticas da maioria das empresas. Entretanto,

embora a maioria delas evite ou não utilize a verticalização enquanto uma estratégia,

se for necessário verticalizar processos para se obter maiores vantagens competitivas,

13 16,0%

9 11,1%

5 6,2%

81 100,0%

23 28,8%

4 5,0%

80 100,0%
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isto será feito. Ou seja, tem-se aqui o mesmo caso das políticas em relação às

importações: as empresas avaliam a situação e mobilizam-se de acordo com a

estratégia que melhor lhes convier. Os fornecedores precisam ter especial atenção

para tais fatos, pois os seus concorrentes podem não ser apenas as empresas de seu

ramo de atividade no Brasil e no mundo, mas as suas próprias empresas clientes, à

medida em que faltar competitividade à empresa fornecedora.

5.4.4 Ética

Os compradores, em função da posição que ocupam, podem tomar-se alvos

de questões éticas. À medida em que eles representam a empresa, fornecedores não

éticos poderiam oferecer-Ihes beneficios pessoais em troca de aquisições de seus

produtos em quantidades maiores do que necessitam ou preços mais elevados do que

os de mercado. Bird (1989) menciona tal questão e comenta que muitas empresas,

receosas a este respeito, limitam o valor máximo de brindes que podem ser aceitos

pelos funcionários dos departamentos de compras.

Este estudo buscou verificar, nas organizações pesquisadas, a existência de

procedimentos formais, estabelecidos por escrito e a ocorrência de restrições com

relação ao recebimento de brindes oferecidos pelos fornecedores.

Tabela 41: Existência de procedimento formal referente à ética no relacionamento
com fornecedores

Existência de procedimento formal
Sim
Não
Total
Fonte:Coletade dados

Freqüência
30
50
80

Percentual
37,5%
62,5%

100,0%

Tabela 42: Políticas adotadas com relação ao oferecimento de brindes por parte dos
fornecedores aos funcionários das áreas de compras

Política Freqüência Percentual
Nãohá restrição,depende apenas do bomsenso do 39 48,1%
funcionário.

Brindes podem ser recebidos desde que para a utilização no
ambiente de trabalho ou que não excedam a um valor
determinado pela empresa

21 25,9%

Os funcionários não podem receber nenhum tipo de brinde.

Outras restrições.

Total
Fonte:Coletade dados

13 16,0%

8 9,9%

81 100,0%
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Verifica-se que a maior parte das empresas, 62,5%, não possui nenhum

procedimento formal referente à ética no relacionamento com fornecedores, conforme

demonstrado na tabela 41. Da mesma forma, em 48,1% das empresas não há

nenhum tipo de restrição com relação ao oferecimento de brindes, o funcionário é que

decide se deve ou não aceitar um "presente" de seu fornecedor (ver tabela 42).

Todavia, se forem consideradas conjuntamente as empresas que não permitem que

seus funcionários recebam nenhum tipo de brinde (16%), as que permitem desde que

os mesmos não ultrapassem valores pré- estabelecidos ou que sejam destinados a uso

na própria empresa (25,9%) e as que possuem outras restrições (9,9%), constata-se

que em 51,9% das organizações existe algum tipo de restrição. Os fornecedores

necessitam conhecer as políticas em relação à ética de suas empresas clientes e

adaptar-se a elas, afim de não causar desgastes em sua imagem devido a um

desconhecimento de tais políticas, pois, mesmo que estas não estejam definidas por

escrito, elas existem e as empresas provavelmente desejam que elas sejam cumpridas.

5.5 ANÁLISE DA ORIENTAÇÃO DE COMPRAS DAS EMPRESAS

-caráter estratégico x operacional dos setores de compras-

A orientação de compras de uma dada organização é, segundo os conceitos

propostos por Sheth, Mittal e Newman (1999), o quanto a empresa tende a ser mais

voltada para atividades administrativas ou estratégicas. Os autores reconhecem a

existência de um continuum ao longo da filosofia das empresas, onde um extremo é

reativo (visão da área como essencialmente administrativa) e o outro é pró-ativo (

visão da área como estratégica).

A definição da orientação de compras das organizações exige uma análise

bastante aprofundada e específica, o que não é o objetivo deste trabalho. Entretanto,

trata-se de uma importante variável organizacional, não podendo ser ignorada. Assim,

considerando o caráter essencialmente exploratório deste estudo, buscou-se apenas

delimitar tendências do caráter estratégico ou operacional das áreas de compras. Para

tal, foram verificadas a responsabilidade e a participação dos setores de aquisição em

atividades estratégicas relacionadas a fontes de suprimento. Foram mensurados

também, de forma estimativa, como os funcionários de compras distribuem seu

tempo de trabalho entre atividades de rotina e busca de oportunidades. Verificou-se,
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ainda, a visão dos gerentes ou responsáveis pelos setores de compras (ou pessoas por

ele delegadas) com relação ao caráter operacional ou estratégico de seus

departamentos.

Sheth, Mittal e Newman (1999) consideram que decisões relativas a

terceirização/verticalização de processos, busca contínua de novos materiais e

tecnologias e desenvolvimento de fontes de fornecimento de longo prazo são

responsabilidade do setor de compras enquanto área estratégica e não meramente

administrativa. Exatamente estes pontos foram tomados neste trabalho e verificados

junto às organizações: qual a participação e a responsabilidade das áreas de compras

em tais processos. A tabela 43 descreve os resultados obtidos.

Atividade!
Responsabilidade

Tabela 43: Responsabilidade da área de compras em relação a atividades estratégicas
relacionadas com o processo de aquisição

Tomada de decisão Busca de novos
relativa à terceirização fornecedores
e/ou verticalização de
processos

Busca de novas
matérias-primas e/ou

especificações de
materiais

A empresa é a PRINCIPAL
RESPONSÁVEL pelas
iniciativas e tomadas de
decisões, podendo, se
necessário, contar com a
participação de outras áreas
da empresa.

15,8% 82,7% 38,7%

Participa CONJUNTAMENTE com
outras áreas da empresa, mas NÃO É
A PRINCIPAL RESPONSÁVEL
pelas iniciativas e tomadas de
decisões.

43,4% 14,7% 52,0%

Participa CONJUNTAMENTE com
outras áreas da empresa, mas sua
responsabilidade é RESTRITA À
OPERACIONALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE.

22,4% 2,7% 6,7%

Não participa desta atividade.
18,4% 0,0% 2,7%

nl=76 n2=75 n3=75

Fonte: Coleta de dados

Verifica-se que a única atividade, dentre as mencionadas, em que as áreas de

compras são as principais responsáveis é a busca de novos fornecedores, o que ocorre

em 82,7% das empresas. Com relação à terceirização e verticalização de processos

produtivos, apesar de a maioria das empresas terem por política a terceirização,
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verifica-se que a participação dos setores de compras nestes processos é ainda

modesta, ou seja: a participação existe, mas não como líderes do processo. Esta

situação ocorre em 43,4 %. No que se refere à busca de novas matérias-primas e/ou

especificações de materiais, ocorre o mesmo caso: a área de compras participa

conjuntamente com outras áreas mas não é a principal responsável pelo processo, o

que acontece em 52,0% das organizações.

Com relação a como atividades de rotina e busca de novas oportunidades são

distribuídas ao longo do tempo dos funcionários, verifica-se um elevado percentual de

tempo dedicado a atividades de rotina. Em média, os funcionários ocupam 66,3% do

seu tempo com atividades de rotina e apenas 21,6% na busca de oportunidades.

0% a 25%

26% a 50%

51% a 75%

76% a 100%

Total

Tabela 44: Percentual de ocupação do tempo dos funcionários dos departamentos de
compras

Rotinas Busca de oportunidades Outras atividades
Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual

2 2,6% 52 66,7% 73 93,6%

11 14,3% 24 30,8% 5 6,4%

43 55,8% 2 2,5% O 0%

21 27,3% O 0,0% O 0%

77 100,0% 78 100,0% 78 100,0%

X1=66,3% X2=21,6%
-
X3=11,5%

Fonte: Coleta de dados

Observa-se que a ocupação estimada do tempo dos funcionários dos

departamentos de compras com a busca de novas oportunidades varia conforme o

grau de instrução dos mesmos. A um nível de significância de 0,03747, foi

identificada correlação de 0,29389, medida através da análise do coeficiente de

correlação linear de Pearson. Os cruzamentos demostrados pelas tabelas 45 e 46,

possibilitam verificar que as empresas que possuem funcionários com nível de

instrução "alto" estimam despender um tempo menor com rotinas do que as que

possuem níveis "baixo" e "médio" de instrução. Quando verifica-se a ocupação do

tempo com atividades estratégicas, observa-se que as empresas com predominância

de funcionários no nível "alto" dedicam mais tempo à busca de novas oportunidades

do que as demais empresas. As organizações de nível de instrução "baixo", por sua

vez, são as que mais se envolvem em atividades de rotina e menos em busca de novas

oportunidades.



Tabela 46: Nível de instrução dos funcionários dos departamentos e ocupação do
tempo com busca de novas oportunidades

Nível de instruçãol Baixo Médio Alto Total

% de ocupação do tempo com rotinas

51% a 75%

47Até 25%

26% a 50% 22

2

Total 13 37 21 71

Fonte: Coleta de dados
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Tabela 45: Nível de instrução dos funcionários dos departamentos e ocupação do
tempo com rotinas

Nível de instruçãol Baixo Médio Alto Total

% de ocupação do tempo com rotinas

Até 25% O O 2 2

0,0% 0,0% 10,0%

26% a 50% 1 5 4 10

7,7% 13,5% 20,0%

51% a 75% 5 22 11 38

38,5% 59,5% 55,0%

75% a 100% 7 10 3 20

53,8% 27,0% 15,0%

Total 13 37 20 70

Fonte:Coletade dados

11 26 10

84,6% 70,3% 47,6%

2 11 9

15,4% 29,7% 42,9%

2

9,5%
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Submetendo-se à avaliação dos respondentes desta pesquisa as definições de

Sheth, Mittal e Newman (1999) com relação aos dois extremos do continuum , no

qual as áreas de aquisição podem estar enquadradas, verifica-se que a maioria dos

respondentes, 68,4%, conforme pode ser observado na tabela 47, considera que o

setor de compras é melhor descrito como uma função administrativa, responsável pela

obtenção das mais econômicas fontes de suprimentos de acordo com os padrões de

qualidade estabelecidos - extremo reativo ou operacional segundo as definições dos

autores. Apenas 31,6% dos responsáveis pelos setores de compras das empresas

consideram que o departamento é melhor descrito como uma função gerencial que

objetiva agregar valor à organização e aos clientes - extremo pró-ativo ou estratégico,

de acordo com os conceitos dos autores.

Tabela 47: Opinião das empresas respondentes sobre suas orientações de compras

Orientação de compras
A função de compras trata-se de uma função administrativa
que procura as maIs econômicas fontes de insumos,
considerando os padrões de qualidade desejados.

Freqüência
54

Percentual

68,4%

A função de compras trata-se de uma função gerencial, cujo
objetivo é adicionar valor à organização e,
conseqüentemente, a seus clientes.

25 31,6%

Total
Fonte: Coleta de dados

79 100,0%

A forma como as empresas conduzem as negociações com seus fornecedores

também está associada com a opinião dos gerentes ou responsáveis pelas áreas de

compras acerca do caráter das mesmas enquanto predominantemente administrativas

ou operaclOnals.

Identifica-se associação, através do teste "qui-quadrado" para duas amostras

independentes, entre a sistemática de negociações das empresas e a visão dos

respondentes sobre o caráter administrativo ou estratégico da área. O nível de

significância obtido é de 0,01880. A tabela 48 apresenta o cruzamento destes

aspectos, onde verifica-se que as empresas que realizam negociações a cada compra

são as que mais consideram o setor de aquisição predominantemente administrativo.
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Tabela 48:Visão da área de compras como predominantemente administrativa ou
estratégica e sistemática de negociações adotada pelas empresas

Sistemática de negociações/ A cada compra Prévias Total

Visão da área

Total

Fonte: Coleta de dados

Identifica-se também associação entre o estabelecimento ou não de contratos

de longo prazo com os fornecedores e a visão que os gerentes têm sobre a área (tabela

49). Utilizando-se o teste "qui-quadrado" para duas amostras independentes, verifica-

se um nível de significância de 0,02130. Observa-se que, considerando-se o

cruzamento das variáveis demonstrado na tabela 49, 77,1% dos gerentes ou

responsáveis pelos setores de compras em empresas que não estabelecem contratos de

longo prazo com seus fornecedores consideram a área que coordenam como mais

administrativa do que estratégica.

A influência do estabelecimento de contratos de longo prazo e da realização

de negociações a cada compra sobre a opinião dos gerentes em relação à orientação

de compras de suas empresas é bastante justificável. Empresas que necessitam, por

política, realizar negociações a cada compra provavelmente necessitam envolver-se

em desgastes e "barganhas" diárias com os fornecedores, sendo o resultado obtido

pelo trabalho cotidiano um resultado que não persiste a longo prazo. O mesmo se

aplica, embora em uma proporção um pouco menor, em relação às empresas que não

estabelecem contratos de longo prazo com seus fornecedores. Utilizando-se a base

teórica apresentada para explicar tais correlações e considerando a análise feita

anteriormente relativa às tabelas 24, 25, 26, 27 e 28, evidencia-se a formação de

diferentes grupos de empresas: aquelas que estão realmente migrando do marketing

Predominantemente administrativa 27 23 50

81,8% 56,1%

Predominante estratégica 6 18 24

18,2% 43,9%

33 41 74
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transacional para o relacional, tratando seus setores de aquisição como uma

competência central da empresa e aquelas que desconhecemtais tendências.

Tabela 49: Visão da área de compras como predominantemente administrativa ou
estratégica e estabelecimento de contratos de longo prazo com
fornecedores

Estabelecimento de contratos de longo prazo!

Visão da área

Sim Não Total

Total

Predominantemente administrativa

Predominantemente estratégica

Fonte: Coleta de dados

Com base nos dados apresentados relativos à orientação de compras das

organizações, observa-se, portanto, que elas estão mais voltadas para os aspectos

operacionais da aquisição do que para os aspectos estratégicos. Constata-se que a

maioria dos gerentes ou responsáveis pelos setores de compras considera os setores

que gerenciam mais direcionados para os aspectos administrativos da compra, sendo

que os gerentes de departamentos de compras pertencentes a empresas que realizam

negociações a cada compra e/ou não estabelecem contratos de longo prazo com seus

fornecedores são os que mais consideram as suas áreas predominantemente

administrativas. Com relação à participação da área de compras em processos

estratégicos relativos a fontes de suprimento, verifica-se que as mesmas são as

principais responsáveis somente pela busca de novos fornecedores, não sendo,

embora participem conjuntamente com outras áreas, as coordenadoras das atividades

de terceirização/ verticalização de processos produtivos nem da busca de novas

especificações de materiais e/ou matérias-primas. Adicionalmente, observa-se que o

tempo despendido, de acordo com a estimativa dos respondentes da pesquisa, pelos

funcionários do setor de compras com atividades de rotina é muito maior do que com

a busca de novas oportunidades. As empresas cuja média dos graus de instrução dos

funcionários dos departamentos é "baixa" são as que mais dedicam tempo à

15 37 52

51,7% 77,1%

14 11 25

48,3% 22,9%

29 48 77
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realização de atividades de rotina, enquanto que as que possuem "altos" graus de

instrução são as que mais despendem tempo com a busca de novas oportunidades.

Tais fatos não são suficientes para determinar se as áreas de aquisições são

estratégicas ou operacionais, até mesmo porque seria necessário estabelecer pontos

intermediários entre um e outro extremo. Para tal, precisar-se-ia levantar aspectos

mais específicos e analisá-Ios profundamente. Pode-se, entretanto, afirmar

seguramente, de acordo com as definições de orientação de compras de Sheth, Mittal

e Newman (1999), que as empresas estão mais orientadas, de uma maneira geral, para

os fatores operacionais da compra do que para os estratégicos.
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o presente trabalho teve por objetivo principal descrever as variáveis

organizacionais relativas aos processos de compra das grandes indústrias gaúchas.

Para tal, tomou-se necessário fazer algumas limitações, considerando-se apenas as

compras de itens produtivos, considerados "~' nas curvas ABC de estoque das

organizações.

Com o intuito de atingir o objetivo maior deste estudo, buscou-se

descrever os recursos humanos e tecnológicos utilizados pelos setores de compra, a

formalização e centralização aplicadas aos principais processos de compra, as

políticas das organizações com relação a seus fornecedores e processos e a

predominância de atividades operacionais ou estratégicas no funcionamento dos

departamentos de compras. Ao longo da verificação de todos estes fatores, foi

observada a associação existente entre o tamanho da empresa e os demais aspectos

analisados neste trabalho. Embora todas as empresas pesquisadas sejam grandes

empresas, objetivou-se constatar se empresas maiores apresentavam comportamento

diferenciado em relação às menores no que se refere aos aspectos que estavam sendo

analisados pelo presente estudo.

Entende-se que cada um dos tópicos que compõem as variáveis

organizacionais mereceriam um estudo específico. Entretanto, é importante lembrar

que este trabalho possui um caráter essencialmente descritivo e exploratório, devido

à inexistência de pesquisas anteriores acerca do tema. Ou seja, os tópicos foram

abordados de forma bastante sucinta, afim de descrever as variáveis organizacionais

como um todo e de fornecer uma base referencial para pesquisas futuras sobre alguns

de seus tópicos específicos.

No que se refere à utilização dos recursos pelos setores de compras, estes

foram analisados separadamente, destacando-se os humanos e os tecnológicos. Com

relação aos recursos humanos, buscou-se identificar o grau de instrução dos

funcionários dos departamentos de compras bem como o oferecimento de
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treinamentos aos mesmos por parte das empresas. No que tange aos recursos

tecnológicos, foi analisada a tecnologia como forma de otimização dos processos

aquisitivos.

Verificou-se, com relação aos recursos humanos que a maioria das empresas

oferece treinamentos aos seus funcionários de compras, sendo os treinamentos

relacionados à qualidade total os mais comumente oferecidos. Foi verificada

associação entre o tamanho da empresa e o oferecimento de treinamentos, onde foi

identificado que as empresas que não oferecem treinamentos são, em sua maioria, as

empresas com menos de mil empregados. Com relação ao grau de instrução da

totalidade de funcionários que trabalham nos setores de aquisição, identificou-se que

a maior parte deles possui um grau de instrução bastante elevado (curso superior ou

pós-graduação). Entretanto, considerando-se o grau de instrução dos funcionários

proporcionalmente ao número de funcionários dos setores de compras em cada

empresa, verificou-se um nível médio de instrução. Observou-se que o tamanho da

empresa não está correlacionado com esta variável.

Sobre a utilização dos recursos tecnológicos, constatou-se que a maioria das

organizações dispõe de sistemas eletrônicos para a otimização dos processos de

compras e possui algum tipo de comunicação eletrônica com seus fornecedores,

sendo que a utilização de sistemas eletrônicos de troca de dados é vista pela maioria

das organizações como um fato gerador de melhora no relacionamento com os

mesmos. Verificou-se também que a utilização deste tipo de comunicação é mais

freqüente nas empresas maiores (com mais de mil funcionários). Por outro lado,

constatou-se que, apesar da maioria das empresas dispor de recursos tecnológicos

para a otimização de seus processos aquisitivos, parte delas não os utiliza em sua

plenitude, não havendo uma utilização regular dos sistemas.

Com relação à estrutura organizacional, buscou-se identificar a formalização e

a centralização empregadas pelas organizações em seus processos de compra.

Verificou-se, que as empresas são bastante formalizadas e centralizadas, dispondo os

compradores de pouca autonomia.

No que se refere às políticas das organizações, objetivou-se observar as

principais políticas regras e procedimentos com relação aos processos de compras e

ao relacionamento com fornecedores. Foram analisados aspectos específicos relativos
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à utilização de fontes globais de fornecimento, terceirização/ verticalização de

processos produtivos, políticas em relação a fornecedores e em relação à ética no

relacionamento com os mesmos.

No que tange às políticas, regras e procedimentos que as empresas têm com

seus fornecedores, evidenciou-se a predominância da orientação relacional sobre a

orientação transacional, ou seja, as empresas, em sua maior parte, preferem manter

um mesmo fornecedor do que buscar um novo a cada compra. Verificou-se que a

maior parte das empresas não possui mais do que dois fornecedores para cada item

adquirido, não negocia as condições comerciais a cada compra e considera a

qualidade dos insumos o fator mais importante para a seleção de fornecedores, sendo

este o aspecto mais avaliado formalmente pelas organizações. Observou-se também

que as empresas maIOres realizam menos negociações a cada compra do que as

empresas de menor porte.

Constatou-se também que a maioria das organizações tem por política avaliar.

as opções de compras disponíveis em uma base mundial, não se limitando a consultar

apenas os fornecedores nacionais, sendo que a realização de importações é uma

prática que ocorre mais nas empresas com mais de mil funcionários do que nas

demais. Observou-se que a participação dos produtos importados sobre o total das

compras da maioria das organizações é de apenas 20%. Verificou-se também que a

maioria das empresas após a desvalorização da moeda brasileira ocorrida em janeiro

de 1999 conseguiu reverter parte de suas importações em aquisições do mercado

local. Tais fatos analisados conjuntamente indicam que as empresas dispõem do

conhecimento das opções de fornecimento tanto no mercado externo quanto no

nacional, e optam entre um ou outro conforme a conveniência competitiva que cada

um dos mercados lhes proporcionar.

Observou-se, com relação à terceirização de processos produtivos, que a

mesma faz parte das políticas da maioria das empresas, enquanto a verticalização,

consequentemente, não é praticada ou é, ao menos, evitada. Apesar disso, se a

integração para trás ocasionar custos totais inferiores aos praticados pelos

fornecedores, as empresas a farão.

Com relação à ética no relacionamento com fornecedores, observou-se que a

maioria das organizações não possui nenhum procedimento formal, estabelecido por



88

escrito a este respeito. A maioria das empresas, todavia, possui algum tipo de

restrição com relação ao recebimento pelos funcionários dos departamentos de

compras de brindes provenientes de fornecedores.

No que se refere às orientações de compras das organizações, buscou-se

identificar a predominância de atividades operacionais ou estratégicas no

funcionamento dos departamentos de compras, bem como verificar a participação dos

mesmos em decisões estratégicas referentes a fontes de suprimentos e também

conhecer a opinião dos gerentes ou responsáveis pelos departamentos acerca da maior

orientação destes para aspectos administrativos ou estratégicos.

Observou-se que as organizações estão mais direcionadas para os aspectos

operacionais da aquisição do que para seus aspectos estratégicos. Verificou-se que os

funcionários dos setores de compras passam a maior parte de seu tempo envolvidos

com atividades de rotina, restando-Ihes pouco tempo para trabalhar na busca de novas

oportunidades. Constatou-se também que as áreas de compras participam como

principais responsáveis nos processos de busca de novos fornecedores, porém isto não

ocorre nos processos e decisões relativos à identificação de novas especificações de

materiais e matérias-primas e à terceirização e verticalização de processos. Os setores

de aquisição participam destes processos conjuntamente com outras áreas, mas não

como os principais responsáveis por tal atividade. Complementando tais aspectos, a

maioria dos gerentes ou responsáveis pelos setores de compras considera os mesmos

mais voltados para os aspectos administrativos da compra do que para seus aspectos

estratégicos. Tais fatos, mesmo se somados, podem não ser o bastante para

determinar se os setores de aquisição das empresas pesquisadas são estratégicos ou

operacionais, até porque estes não são pontos estanques, existindo, isto sim, pontos

intermediários entre estes dois extremos. Todavia, com base no referencial teórico

consultado, tais fatos evidenciam que as áreas de compras estão mais orientadas para

o caráter administrativo da compra do que para seu caráter estratégico.

Verificou-se que os setores de compras que possuem profissionais maIS

qualificados dedicam mais o seu tempo à busca de oportunidades do que os demais,

enquanto os menos qualificados são os que mais ocupam seu tempo com rotinas.

Constatou-se também que os gerentes das empresas que possuem uma maior

orientação transacional com seus fornecedores, aquelas que realizam negociações a
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cada compra e/ou não estabelecem contratos de longo prazo, são os que maIS

consideram os setores que gerenciam predominantemente administrativos.

Os resultados obtidos possibilitam um importante, embora breve, diagnóstico

referente às variáveis organizacionais relativas ao comportamento de compra das

grandes indústrias do Rio Grande do Sul. Resumindo-se os principais dados

apresentados relativos à maioria das empresas pesquisadas, observou-se que as

organizações investem no aprimoramento de seus recursos de compras (humanos e

tecnológicos), estão buscando estabelecer relacionamentos mais estreitos com seus

fornecedores, valorizam muito a qualidade dos insumos adquiridos e avaliam opções

de compra em uma base global de fornecimento. Por outro lado, o comprador dispõe

de pouca autonomia e os setores de compras evidenciam-se como predominantemente

operacionais ou administrativos, ao invés de estratégicos.

Tais conclusões, apesar de representarem apenas uma abordagem meramente

introdutória acerca do tema, são de extrema relevância. A compreensão, pela área de

marketing, do comportamento de compra das organizações é importante e necessária,

entretanto estudos relativos ao assunto são ainda escassos, especialmente no que se

refere à realidade brasileira e gaúcha, em particular. Os resultados obtidos permitiram

a definição de características gerais referentes às variáveis organizacionais do

comportamento de compra, fundamentais para a definição de pesquisas futuras e para

a definição de estratégias pelas empresas que possuem (ou desejam possuir) vínculos

de negócios com as organizações pesquisadas.

IMPLICAÇÕES DO ESTUDO

A grande valia deste estudo está em sua possibilidade de utilização nos meios

empresarial e acadêmico. Os resultados aqui apresentados fornecem uma importante

base referencial que pode ser utilizada tanto por acadêmicos que desejam dar

continuidade à compreensão do comportamento de compra organizacional, quanto

pelas empresas fornecedoras na definição das estratégias a serem adotas junto a suas

empresas clientes.

Apesar da relevância dos resultados obtidos pelo presente trabalho, as

informações por ele fornecidas referem-se apenas a um primeiro nível de análise

sobre comportamento de compra em mercados business- to- business, como um todo,



90

e sobre as variáveis organizacionais, em especial. Espera-se que tais informações

possibilitem a trabalhos futuros o aprofundamento da investigação científica nos

demais níveis, propiciando o enriquecimento dos conhecimentos referentes ao

assunto, iniciando, assim, a construção de uma base teórica que, ao menos, se

aproxime, em termos de volume e qualidade dos trabalhos, da base teórica existente

sobre o comportamento do consumidor.

As empresas que possuem como clientes as grandes indústrias do mercado

business-to-business do Rio Grande do Sul precisam reconhecer as características

organizacionais das empresas com as quais trabalham ou pretendem trabalhar.

Considerando-se que no mercado industrial os relacionamentos entre fornecedores e

clientes é bem mais estreito do que no mercado de consumo, toma-se indispensável

àquelas empresas que desejam ser bem sucedidas compreender o comportamento do

mercado, como um todo, e de cada empresa cliente, em particular. Este conhecimento

possibilitará aos fQrnecedores reconhecer a forma como as empresas trabalham e o

que elas esperam de seus fornecedores.

Na realidade das grandes indústrias gaúchas, verifica-se claramente que o

aspecto mais valorizado pelos setores de compras é a qualidade dos produtos. Assim,

não terá sucesso aquele fornecedor que oferecer preços especiais em detrimento da

qualidade. Até mesmo porque, para a maioria das empresas, os relacionamentos são

estabelecidos em uma base de prazo mais longo, com um número menor de

fornecedores, não havendo na maioria dos casos a "barganha" de cada compra.

Assim, os "bons (ou excelentes )fornecedores" têm diante de si amplas oportunidades

de negócios. Mas apenas os realmente melhores usufiuirão das mesmas, pois as

empresas clientes possuem um qualificado quadro de pessoal, dominam as

informações relativas às fontes mundiais de fornecimento e estão dispostas a realizar

a integração para trás se necessário for. Os fornecedores competem, portanto, com

seus concorrentes não apenas em uma base local, mas global, e também com as suas

próprias empresas clientes.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

A melhor situação ao realizar-se uma pesquisa científica seria a total

disponibilidade de tempo, informações, recursos fisicos, financeiros, humanos e

tecnológicos. Todavia, a realidade apresenta inúmeras restrições, impossibilitando a
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existência de uma condição ideal para a realização de um perfeito, em seu sentido

extremo, trabalho científico. Se a perfeição não é possível, contudo, a inércia possui

um caráter ainda mais prejudicial. As limitações sempre existirão, restando apenas

aos pesquisadores identificá-Ias e considerar suas possíveis influências sobre a

pesquisa realizada.

A primeira restrição com a qual se deparou na realização deste trabalho foi a

inexistência de pesquisas anteriores referentes à realidade brasileira. Sem uma base

referencial de origem, houve a necessidade da realização de uma pesquisa com caráter

de diagnóstico, se onde buscou descrever aspectos bastante genéricos referentes ao

assunto pesquisado. Tal fato desencadeou uma outra limitação do trabalho, que é o

não aprofundamento de nenhum tópico em específico.

A restrição de recursos tornou necessário aplicar o estudo apenas a um grupo

de empresas, limitando assim os resultados desta pesquisa à realidade das grandes

indústrias associadas à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A

outra limitação dos resultados obtidos é que os mesmos referem-se exclusivamente

aos itens considerados" A" de estoque e utilizados diretamente nos processos

produtivos das organizações.

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Além da indiscutível importância para a ciência mercadológica, o tema

comportamento de compra organizacional apresenta uma complexidade ainda

inexplorada em sua totalidade e carente por novos e necessários estudos. O presente

trabalho abrangeu apenas uma pequena parcela do vasto conjunto de oportunidades de

pesquisa referentes ao assunto.

Dentre os inúmeros temas passíveis de serem pesquisados, existem algumas

linhas de pesquisa bastante específicas que podem ser seguidas. Uma delas seria dar

continuidade ao presente trabalho, seja através da aplicação de pesquisa similar a

outras realidades (pequenas e médias indústrias ou empresas comercias, ou grandes

indústrias de outras regiões do país, ou ainda compras referentes a outros tipos de

itens), a fim de serem estabelecidas comparações, ou através da busca de

aprofundamento de cada um dos principais tópicos que compõem as variáveis

organizacionais. Este último direcionamento parece ser mais enriquecedor do que o

primeiro. Uma outra linha que poderia ser tomada seriam pesquisas referentes aos
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outros importantes aspectos e variáveis referentes aos processos de compras. Dentre

estes, pode-se destacar o funcionamento do centro de compras, as variáveis

individuais, os papéis e fases da compra, o processo de tomada de decisão, etc..

Não em função de sua maior relevância se comparadas com as demais

possibilidades de pesquisa, mas sim devido ao maior domínio e proximidade do tema,

as sugestões que aqui serão detalhadas são aquelas relativas ao aprofundamento de

pontos específicos levantados no presente trabalho, as quais são listadas a seguir.

a) Qualificação dos recursos humanos: Pesquisas futuras podem avaliar a

qualidade dos treinamentos oferecidos, número de horas anuais ofertadas, percentual

de funcionários treinados, impacto do aumento do nível de qualificação do quadro de

pessoal sobre os processos de compras e de seleção de fornecedores, dentre outros

aspectos igualmente relevantes.

b) Recursos tecnolót!icos : Próximos estudos podem analisar a rapidez

adquirida no ciclo de compras oriunda da automatização de processos, como as

empresas estão administrando os ganhos de tempo devido à utilização de sistemas

eletrônicos (o tempo ganho está sendo convertido em tempo dedicado a busca de

novas oportunidades ou em redução do quadro de pessoal?), como os fornecedores

estão reagindo a tais mudanças, alterações nos relacionamentos entre empresas e seus

fornecedores, etc..

c) Autonomia do comprador: Pode-se buscar identificar através de futuros

trabalhos a autonomia do comprador, estendendo-se além da autonomia referente à

aprovação e colocação de ordens de compra, como foi verificado no presente estudo,

mas também referente a outras decisões de compras. Adicionalmente, seria

interessante tentar identificar a autonomia real do comprador, ou seja qual o poder de

decisão que ele realmente possui, verificando-se se a aprovação de decisões e ordens

de compra por níveis superiores é apenas um procedimento formal e não efetivo.

d) Políticas em relação à avaliação formal de fornecedores: Geraria um

importante estudo a análise mais detalhada dos sistemas formais de avaliação dos

fornecedores: como funcionam, qual a periodicidade das avaliações, que ações as

empresas tomam com relação aos resultados, como os fornecedores vêem tais

sistemas.
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e) Impacto do aumento do nível de nef!ócios entre empresas clientes e seus

fornecedores: À medida que as empresas passam a comprar de um número menor de

fornecedores, incrementam o seu volume de negócios junto aos mesmos. Identificar

como clientes e fornecedores estão administrando a questão do poder, considerando-

se o aumento dos montantes transacionados, seria um relevante tema de estudo.

f} Orientação de compras: Talvez o mais interessante e complexo dos temas

sugeridos, analisar a orientação de compras da organização, consistiria em fazer o

que não foi feito neste estudo: enumerar todas as variáveis que determinam o caráter

estratégico ou operacional dos setores de compras e definir-se a posição precisa das

empresas em relação ao continuum, cujos extremos são o caráter estratégico, de um

lado, e o operacional, de outro.

As possibilidades de estudo são bastante vastas, não sendo, obviamente,

possível esgotá-Ias aqui. Apresentou-se apenas algumas sugestões consideradas úteis

para o aprimoramento dos estudos

organizacional.

referentes ao comportamento de compra

UFRGS
EscoladeAdmintstra~'áo- Biblioteca



94

AVILA, R; DODDS W.; CHAPMAN 1; MANN O. K.; WAHLERS, R Importance
of price in industrial buying: Sales versus purchasing perspectives. Review 01
Business, voI. 15, isso2, p. 34-38, winter 1993/1994.

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Florianópolis:
Editora da UFSC, 1994.

BARCLAY, Donald W.. Interdepartmental conflict in organizational buying: the
impact of the organizational contextoJournal of Marketing Research , voI.
18, p. 145-159, May 1991.

BIRD, Monroe M.. Gift-giving and gift-taking in industrial companies. Industrial
Marketing Management" voI. 18, isso2, p. 91-94, May 1989.

BODCHARD, Jean-René; PELLETIER, Suzanne. Marketing industriel. Québec:
Modulo Éditeur, 1985.

CHANG, Kuochung; DING, Chem G.. Industrial Marketing Management, voI. 24,
isso4, p. 277-284, August 1995.

COOK, Robert W. ; COREY, Robert 1.. A confirmatory investigation of industrial
buyer image of the saleswoman. Journal of the Academy of Marketing
Science, voI. 19, iss: 3, p. 199-207, Summer 1991.

D' AMBROSIO, Daniela. Executivo de compras chega ao primeiro escalão. Gazeta
Mercantil, p. C-8, 12 de agosto de 1999.

Dffi, Jorge A. ; SLONGO Luiz A.. Mercado industrial e mercado de consumo: um
estudo comparativo. Análise, voI. 2, n° 6, p.37-51, 1991.

ELLRAM, Lisa M.. Life-cycle pattems in industrial buyer-seller partnerships.
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management,
voI. 21, isso9, p. 12-21, 1991.

FERGDSON, Wade. Impact ofthe ISO 9000 series standards on industrial marketing.
Industrial Marketing Management, voI. 25, isso4, p. 305-310, July 1996.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa.
2a. ed., rev. e amp., 37a. imp., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.

GENSCH, Dennis H.. Empirical evidence supporting the use of multiple choice
models in analyzing a population. Journal of Marketing Research, voI. 24,
isso2, p. 197-207, May 1987.

HANSEN, Scott W.; SWAN, John E.; POWERS Thomas L.. Vendor relationships as
predictors of organizational buyer complaint response styles. Journal 01
Business Research, voI. 40, isso1, p. 65-77, September 1997.



95

HEIDE, Jan; JOHN, George. Alliances in industrial purchasing: the determinants of
joint action in buyer-supplier relationships. Journalol Marketing Research,
voI. 27, isso1, p. 24-36, February 1990.

- HEIDE, Jan; MINER Anne S.. The shadow of the future: Effects of anticipated
interaction and frequency of contact on buyer-seller cooperation. Academy 01
Management Journal, voI. 35, iss: 2, p. 265-291, June 1992.

KAUFFMAN, Ralph G.. Influence on industrial buyers' choice of products: Effects
of product application, product type and buying environment. International
Journal 01Purchasing and Materiais Management, voI. 30, isso2, p. 29-38,
Spring 1994.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento,
implementação e controle. São Paulo: Atlas, 1996.

LOW, Brian K. H.. .Managing business relationships and positions in industrial
networks. Industrial Marketing Management, voI. 26, isso 2, p. 189-202,
March 1997.

MARCUSSEN, Carl H.. The effects ofEDI on industrial buyer-seller relationships: a
network perspective. International Journal 01 Purchasing and Materiais
Management, voI. 32, isso3, p. 20-26, Summer 1996.

MATTAR, Fauze N.. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 1996.

MCQUISTON, Daniel H.. Novelty, complexity and importance as causal
determinants of industrial buyer behavior. Journal 01Marketing, voI. 53, isso
2, p. 66-79, Apri11989.

MESSIAS, Sergio Bolsonaro. Manual de administração de materiais. São Paulo:
Atlas, 1989.

MITTAL, Vikas; ROSS, Willian T.; BALDASARE, Patrick. The Asymmetric Impact
ofNegative and Positive Attribute-Level Performance on Overall Satisfaction
and Repurchase Intentions. Journal 01 Marketing, V. 62, n. 1, p. 33-47,
janeiro/março, 1998.

MOWEN, John c.. Consumer behavior. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1995.

PATTON, W. E. IH. Use of human judgment models in industrial buyers' vendor
selection decisions. Industrial Marketing Management, voI. 25, isso2, p. 135-
149, March 1996.

PATTON, W. E. lI!. Individual and joint decision-making in industrial vendor
selection. Journal 01Business Research, voI. 38, isso2, p. 115- 122, February
1997.

PATTON, W. E. H!.; PUTO, Christopher P. ;KING Ronald H. Which buying
decisions are made by individuaIs and not by groups. Industrial Marketing
Management, voI. 15, isso2, p. 129-138,May 1986.

PERDUE, Barbara C.. Ten aggressive bargain tactics of industrial buyers. Journalol
Business and Industrial Marketing, voI. 7, isso2, p. 45-52, Spring 1992.

PLOSSL, George W.. Production and Inventory ControloNew Jersey: Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1997.



96

PORTER, Michael E.. Estratégia Competitiva: Técnicaspara análise da indústria e
da concorrência Rio de Janeiro: Campus, 1996.

PUTO, Christopher P.. The ftaming of Buying decisions. Journal 01 Consumer
Research, voI. 14, isso3, p. 301-315, December 1987.

QUALLS, Willian J; PUTO, Christopher P.. Organizational climate and decision
ftaming: na integrated approach to analyzing industrial buying decisions.
Journal 01Marketing Research, voI. 26, isso2, p. 179-192,May 1989.

QUALLS, Willian J. ; ROSA Jose A.. Assessing industrial buyers' perceptions of
quality and their effects on satisfaction. Industrial Marketing Management,
vol. 24, isso5, p. 359-368, October 1995.

SHETH, Jagdish. Organizational buying behavior: past performance and future
expectations. Journal 01 Business and Industrial Marketing, voI. 2, no. 3/4,
1996.

SHETH, Jagdish; MITTAL, Banwari; NEWMAN; Bruce. Customer Behavior -
Consumer behavior and beyond The Dryden press, 1999.

SPEKMAN, Robert E.. Perceptions of strategic vulnerability among industrial buyers
and its effects on information search and supplier evaluation. Journal 01
Business Research, voI. 17, isso4, p. 313-326, December 1988.

SLONGO, Luiz A.. Relacionamento fornecedor/cliente: um elemento de
diferenciação no marketing industrial. Anais da ANPAD, V. 5, p. 102-115,
1992.

STOCK, James R ; ZINSZER, Paul H.. The industrial purchase decision for
professional services. Journal 01 Business Research, voI. 15, isso 1, p. 1-16,
February 1987.

THOMPSON, Keith; MITCHELL, Hellen ; KNOX, Simon. Organizational buying
behavior in changing times. European Management Journal., v. 16, isso 6, p.
698-705, December 1998.

TRA WICK, Frederick; SWAN, John; RINK, David. Industrial buyer evaluation of
the ethics of salesperson. The Journal 01 Personal Selling and Sales
Management, v. 9, p. 31-38, Summer 1989.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Normas para Apresentação de
Trabalhos - Teses, Dissertações e Trabalhos Acadêmicos. 2a. ed., Curitiba:
Editora da UFPR, 1992.

WADSWORTH, Willian W.. Suppliers energize integrated relationships. Industrial
Distribution, voI. 85, p. 60, May 1996.

WILKIE, Willian L.. Consumer behavior"- New York, John Wiley & Sons, 1994.

WOLTER, J.; BACON F. R.; DUHAN, D. F. ; WILSON, R. D.. How designers and
buyers evaluate products. Industrial Marketing Management, voI. 18, isso 2,
p. 81-89, May 1989.

ZW ARG, Flávio. A comunicação no marketing industrial. Marketing, voI. 21, n° 172,
p.14, 1988.



97

... ANEXO 1: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS .
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO

o CEPA- Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da UFRGS está desenvolvendo uma pesquisa sob a
coordenação da mestranda do Curso de Pós-graduação em Administração, Rosandra Femandes da Silveira, e
orientação do Professor Or. Luiz Antônio Slongo> esta pesquisa é pré-requisito para sua titulação de mestre em
Administração e tem como objetivo identificar o comportamento das áreas de compra das industrias associadas a
FIERGS . Solicitamos a Vossa Senhoria que responda as perguntas a seguir considerando os ITENS ADQUIRIDOS
PARA UTILIZACÃO DIRETAMENTE EM SEU PROCESSO PRODUTIVO E CONSIDERADOS COMO "A" DE
ESTOQUE DEVIDO À SUA REPRESENTATNIDADE EM TERMOS DE VALOR EM RELAÇÃO AO VOLUME
TOTAL DE COMPRAS DE SUA EMPRESA.

1- ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ POLfTlCAS DE AQUISiÇÃO

1. O departamento de compras está ligado à qual área
da organização?

1.( ) Industriall manufatura
2.( ) Comercial
3.( ) Financeira
4.( ) Presidência elou direção geral
5.( ) Outra. Qual?

2. Quantos funcionários fazem parte do departamento
de compras?

1. ( ) Sim 2. ( ) Não (passe para a questão 6)

5. Em caso afirmativo, quais os tipos de treinamentos
oferecidos?

1. ( ) MRP.
2. ( ) Kanban
3. ( ) Just in time
4. ( ) Qualidade total
5. ( ) Gerenciamento de níveis de estoques
6. ( ) Matemática financeira
7. ( ) Análise de custos
8. ( ) Técnicas de negociação
9. ( ) Treinamentos técnicos sobre os produtos

adquiridos
10.( ) Administração de materiais
11.( ) Microinformática
12.( ) Satisfaçãolimportância do diente
13.( ) Idiomas
14.( ) Outros. Quais?

6. As ordens ou solicitações de compra necessitam de
aprovações/assinaturas de níveis hierárquicos
superiores ao comprador?

1. ( )Sim 2. ( ) Não (passe para a questão 8)

7. Em caso positivo, quais as ordens de compra que
necessitam aprovação superior ao comprador?
(marque quantas alternativas forem necessárias)

1. ( ) As que referem-se ao estabelecimento de
contratos de longo prazo

2. ( ) As que excedam um valor determinado pela
empresa.

3. ( ) As que referem-se a compra de itens novos
para a organização.

4. ( ) Todas as ordens de compra necessitam de
aprovação superior.

5. ( ) Outras. Quais?

8. Até quantos níveis hierárquicos, NO MÁXIMO, são
necessários para a aprovação de uma ordem ou
solicitação de compra?

1. ( ) Apenas o comprador.
2. ( ) O comprador e seu superior imediato.
3. ( ) O comprador e dois níveis hierárquicos

superiores.
4. ( ) O comprador e três ou mais níveis hierárquicos

superiores.

9. A empresa possui normas, políticas elou
procedimentos de compras estabelecidos por escrito?

1. ( ) Sim 2. ( ) Não



Assinale as alternativasabaixo de acordo com a freqüência com que elas ocorrem:

21. Atualmente a sua empresa tem fomecedores fora
do país?

1. ( ) Sim 2. Não (passe para a questão 23).

22. Em caso positivo, faça uma estimativa da
participação percentual de insumos importados e
nacionais em suas compras:

1.Nacionais:
2. Importados:

%
%

23. Quais são os locais de origem das importações de
sua empresa? (marque quantas alternativas forem
necessárias)

1. ( ) países do Cone Sul
2. ( ) América do Norte
3. ( ) Europa
4. ( ) Ásia
5. ( ) Outro. Qual?

24. Qual o impacto da desvalorização do Real sobre
as importações em sua empresa?

1. ( ) a empresa suspendeu todas as importações,
nacionalizando itens importados.

2. ( ) a empresa suspendeu parte das importações,
nacionalizando parcela dos itens importados.

3. ( ) as importações mantiveram-se absolutamente
inalteradas.

4. ( ) outras. Quais?

25. Que estratégias a sua organização tem adotado
diante da TERCEIRIZAÇÃO de processos produtivos
(delegar a terceiros atividades até então realizadas
pela própria empresa)?
1. ( ) terceirizou nos últimos anos todos os processos

que não consistem a atividade fim da empresa.
2. ( ) vem terceirizando os processos que não

compõem sua atividade fim, mas ainda não
concluiu esta atividade.

3. ( ) a empresa não adota a estratégia de
terceirização.

4. ( ) outra estratégia. Qual?

26. Com relação à VERTICALlZAÇÃO de atividades,
(incorporar à atividade fabril da empresa processos até
então desempenhados por terceiros) qual das
alternativas abaixo MELHOR SE APLICA à sua
organização?

1. ( ) A empresa não adota a estratégia de
verticalização.

2. ( ) A verticalização faz parte da estratégia da
empresa. Já foram e/ou serão verticalizadas
atividades sempre que produzir intemamente lhe
possibilitar melhores condições em termos de
preço, qualidade e/ou prazos do que adquirir de
terceiros.

3. ( ) A empresa busca evitar a verticalização, apenas
recorre a esta estratégia quando realmente não
consegue negociar condições tão competitivas
com seus fornecedores quanto às obtidas
realizando-se a atividade intemamente.

4. ( ) Outra estratégia. Qual?

Às vezes Sempre Nunca
10. As compras efetuadas necessitam uma ordem de compra com um número
específico. 1.0 2.0 9.0
As necessidades de compra são identificadas através de:
11. SISTEMAS ELETRONICOS de aerenciamento de materiais (MRP). 1.0 2.0 9.0
12. GERENCIAMENTO DE PLANILHAS alimentadas manualmente, onde são
analisados os estoaues e a proaramação da produção. 1.0 2.0 9.0
13. SISTEMAS VISUAIS, como kanban 1.0 2.0 9.0
14. de solicitação da área de oroducão de Queo estoque está terminando. 1.0 2.0 9.0
As solicitações de compras são feitas aos fornecedores:
15. por telefone 1.0 2.0 9.0
16. mediante transmissão de ordem de compra por escrito, via fax, correio ou
em mãos. 1.0 2.0 9.0
17. por correio eletrônico. 1.0 2.0 9.0
18. através de EDI - eletronic data interchange. 1.0 2.0 9.0
19. através de sistemas eletrônicos interligados, onde o próprio fomecedor
acessa informacões de sua emoresa. 1.0 2.0 9.0
20. os próprios fomecedores controlam os estoques
de seus orodutos na fábrica, identificando as necessidades de novas entreaas. 1.0 2.0 9.0



QUAL A RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE COMPRAS DE SUA EMPRESA SOBRE CADA UMA DAS
ATIVIDADES ABAIXO (27 a 29)1 RELACIONE AS ALTERNATIVAS DE ACORDO COM A MELHOR
DESCRICÃO DO QUE OCORRE EM SUA EMPRESA.

30. Na sua opinião, de uma forma geral, qual o tempo
despendido pelos funcionários da área de compras
com relação às atividades abaixo? (FAÇA UMA
ESTIMATIVA - A SOMA DAS ALTERNATIVAS
DEVERÁ TOTALlZAR 100%)
1.Atividades de rotina
2.Busca de novas oportunidades:
3. Outras atividades:

%
%

%

31. Assinale a alternativa que MELHOR DESCREVE
a política de aquisição de sua empresa:
1. ( ) Costuma ter apenas um fornecedor para cada

item.
2. ( ) Costuma ter dois fornecedores para cada item
3. ( ) Costuma ter três ou mais fornecedores para

cada item.

32. Quais os TRÊS FATORES MAIS IMPORTANTES
ao selecionar um fornecedor para a sua empresa?
NUMERE "1" PARA O FATOR MAIS IMPORTANTE,
"~n PARA O SEGUNDO MAIS IMPORTANTE E "~n
PARA O TERCEIRO MAIS IMPORTANTE
1. ( ) condições comerciais (preço, prazo de

pagamento, despesa financeira)
2. ( ) qualidade dos insumos
3. ( ) prazos de entrega
4. ( ) pontualidade das entregas
5. ( ) flexibilidade para alteração de datas de entrega
6. ( ) atendimento a pedidos extras ou de urgência
7. ( ) serviço prestado para desenvolvimento de

novos produtos
8. ( ) adaptabilidade do insumo adquirido ao

processo fabril da empresa
9. ( ) prazos de garantia
10. ( ) políticas de devoluções e/ou substituições de

produtos
11. ( ) agilidade na tomada de providências relativas

a reclamações do cliente
12. ( ) cortesia/gentileza de atendimento
13. ( ) freqüência de visitas dos vendedores
14. ( ) treinamentosquantoà utilizaçãodo produto

15. ( ) outro. Qual?
33. A sua empresa possui um sistema FORMAL de
AVALIAÇÃO de fornecedores?
1. ( ) Sim. 2. ( ) Não. (Passe para a questão 35).

34. Em caso positivo, que aspectos são considerados
neste sistema de avaliação? (marque quantas
alternativas forem necessárias)
1. ( ) condições comerciais (preço, prazo de

pagamento, despesa financeira)
2. ( ) qualidade dos insumos
3. ( ) prazos de entrega
4. ( ) pontualidade das entregas
5. ( ) flexibilidade para alteração de datas de entrega
6. ( ) atendimento do fornecedor a pedidos extras ou

de urgência
7. ( ) serviço prestado para desenvolvimento de

novos produtos
8. ( ) adaptabilidade do insumo adquirido ao

processo fabril da empresa
9. ( ) prazos de garantia
10. ( ) políticas de devoluções e/ou substituições de

produtos
11. ( ) agilidade na tomada de providências relativas

a reclamações do cliente
12. ( ) cortesia/gentileza de atendimento
13. ( ) freqüência de visitas dos vendedores
14. ( ) treinamentos quanto à utilização do produto
15. ( ) outros. Quais?

35. Qual das alternativas MELHOR DESCREVE a
sistemática de negociações de sua empresa?
1. ( ) as condições comerciais são negociadas a cada

compra
2. ( ) as condições comerciais são negociadas

previamente, não havendo renegociação a cada
compra.

ATIVIDADEI E A PRINCIPAL Participa Participa Não participa
RESPONSABILDADE RESPONSÁVEL pelas CONJUNTAMENTE com CONJUNTAMENTE com desta

iniciativas e tomadas de outras áreas da empresa, outras áreas da empresa, atividade
decisões, podendo, se mas NÃO É A PRINCIPAL mas sua responsabilidade é

necessário, contar com a RESPONSÁVEL pelas restrita à
participação de outras iniciativas e tomadas de OPERACIONALlZAÇÃO

áreas da empresa. decisões da atividade.
27. Tomada de decisão
relativa a terceirizar e/ou 1.0 2.0 3.0 9.0
verticalizar processos
produtivos
28. Busca de novos 1.0 2.0 3.0 9.0
fornecedores.
29. Busca de novas 1.0 2.0 3.0 9.0
matérias-primas e/ou
novas especificações de
materiais



36. A sua empresa costuma firmar contratos de longo
prazo com seus fomecedores? (entenda contratos de
longo prazo como acordos de fornecimento válidos
por, pelo menos, um ano)
1. ( ) Sim 2. ( ) Não (passe para a questão 38).

37. Aproximadamente com quantos fornecedores são
estabelecidos contratos de longo prazo?
1. ( ) De um a dois fornecedores.
2. ( ) De três a cinco fornecedores.
3. ( ) De seis a dez fornecedores.
4. ( ) Com mais de dez fornecedores.

38. Qual das altemativas abaixo, na sua opinião,
MELHOR DESCREVE a função de compras para a
sua organização?

1. ( ) a função de compras trata-se de uma função
administrativa que procura as mais econômicas
fontes de insumos, considerando os padrões de
qualidade desejados.

2. ( ) a função de compras trata-se de uma função
gerencial, cujo objetivo é adicionar valor à
organização e, consequentemente, a seus
clientes.

39. A sua empresa possui algum procedimento formal
(escrito) referente à ética no relacionamento com os
fomecedores?
1. ( ) Sim 2.( ) Não

40. A sua organização possui algum tipo de restrição
com relação ao oferecimento de brindes de seus
fomecedores aos funcionários do departamento de
compras?

1. ( ) Não há nenhum tipo de restrição. Os
funcionários podem receber todos os brindes
que Ihes forem oferecidos, ficando a critério do
bom senso do funcionário.

2. ( ) Os funcionários podem receber brindes, mas
desde que sejam brindes para utilização no
ambiente de trabalho ou de valor inferior a um
valor máximo estabelecido pela empresa.

3. ( ) Os funcionários não podem receber nenhum
tipo de brinde.

4. ( ) Outra. Qual?

11.TECNOLOGIA

44. A sua empresa utiliza sistemas eletrônicos para a
41. A sua empresa possui algum tipo de comunicação

I

automatização de SISTEMAS INTERNOS de
eletrônica com seus fornecedores? compras?
1. ( ) Sim 2. ( ) Não. (passe para a questão 44).

42. Em caso positivo, que informações são trocadas
eletronicamente?

1. ( ) ordens ou solicitações de compra
2. ( ) previsões de compra
3. ( ) níveis de estoque do insumo na sua empresa
4. ( ) níveis de estoque do insumo no seu fornecedor
5. ( ) programação da produção de sua empresa
6. ( ) programação da produção de seu fornecedor
7. ( ) avisos de embarque
8. ( ) notas- fiscais
9. ( ) outra (s). Qual(is)?

43. Na sua avaliação, a comunicação eletrônica com
os seus fornecedores melhorou as relações gerais de
sua empresa com eles?
1. ( ) Sim. 2.() Não. 3. ( ) Em parte.

1 ( ) Sim 2. ( )Não (término do questionário!)

45. Em caso positivo, que tipo de atividades foram
facilitadas através da utilização destes sistemas?

1. ( ) programação de compras
2. ( ) acompanhamento de entregas
3. ( ) solicitações de embarques
4. ( ) programação da produção
5. ( ) gerenciamento dos níveis de estoques
6. ( ) acompanhamento dos índices de qualidade dos

insumos adquiridos
7. ( ) avaliação de fomecedores
8. ( ) outras. Quais?

Dados de Identificação

Empresa:
Respondente :
Número de funcionários:
Função/Cargo:
Faturamento médio anual em Reais:

Agradecemos a sua atenção!
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RELAÇÃO DAS EMPRESAS COMPONENTES DA AMOSTRA"

A. Guerra S/A Indústria de Implementos Rodoviários
AGCO do Brasil Comércio e Indústria LTDA
Almiro Grings & Cia. LTDA
Amadeo Rossi S. A. Metalúrgica e Munições
Andreas Sthil Moto-Serras LTDA
Ansaldo Coemsa S. A.
ATH Albarus Transmissões Homocinéticas LTDA
Bettanin Industrial S.A.
Bison Indústria de Calçados LTDA
Bortoncello Incorporações LTDA.
Brasília Guaíba Obras Públicas S. A.
Calçados Andreza LTDA
Calçados Azaléia S. A.
Calçados Dilly LTDA
Calçados Jussara LTDA
Calçados Majolo LTDA
Calçados Marte LTDA
Calçados Racket LTDA
Calçados Reifer LTDA
Calçados Sandra LTDA
Calçados Simpatia LTDA
Calçados Veância LTDA.
Cia. de Desenvolvimento de Caxias do Sul
Comercial Carrocerias e Ônibus LTDA
Confecções Simon Braun LTDA
Conservas Oderich SA
Coop. Tritícula Getúlio Vargas LTDA
Cooperativa Agroindustrial Alegrete LTDA
Cooperativa Regional Agropecuária Languiru LTDA
Copesul - Cia. Petroquímica do Sul
Dakota Calçados LTDA
Dana Albarus S.A. Indústria e Comércio
Daybi S/A
DHB Componentes Automotivos S. A.
Dimon do Brasil Tabacos LTDA
Disport do Brasil LTDA
Eberle S/A Ind. e Tecnologia
FCC- Fornecedora Componentes Químicos e Couros LTDA.
Ferramentas Gedores do Brasil S.A
Forjas Taurus S.A
Frangosul S/A Agro Avícula Industrial
Fras-Ie SA
Fuller SA Produtos Alimentícios
Gala Frigoríficos LTDA
Icotron S. A. Indústria de Componentes Eletrônicos
Indústria de Calçados e Artefatos Cariri LTDA
Indústria de Alimentos Omedeto LTDA
Industrial Hahn Ferrabras LTDA
Instaladora São Marcos LTDA
Intral S/A Indústria de Materiais Elétricos

.Duas das empresas respondentes da pesquisa não constam nesta lista devido à solicitação prévia de que as
mesmas não fossem identificadas.



Isabela S.A . Produtos Alimentícios
José Martins da Silva e Cia.Ltda
Kenya Calçados LTOA
Kepler e Weber Industrial S.A.
Lunko Metalúrgica LTOA
Marcopolo S/A Carrocerias e Ônibus
Móveis Carraro SA
Olvebra Industrial S/A
Paramount Lansullndústrias Têxteis S.A
Philip Morris do Brasil SA
Prenda Frigoríficos LTOA.
Randon S/A Implementos e Sistemas Automotivos
Rasip Agropastoril SA
Recrusul SA
Refinaria Alberto Pasqualini
Robertshaw do Brasil S. A.
São Paulo Alpargatas SA
Schimidt Irmãos Calçados LTOA
Semeato SA Indústria e Comércio
SLC- John Oeere S.A.
Souza Cruz SA
Springer Carrier S.A.
Sul Eletrodomésticos S. A.
Sul Montagens Industriais LTOA
Têxtil RV LTOA
Trafo Equipamentos Elétricos S.A
Vega Industrial Merc. Produtos Alimentícios LTOA
Vonpar Refrescos S.A.
Zamprogna S/A
Zivi, Hércules S/A Cutelaria




