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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi construir um modelo de compras 

colaborativo entre cinco empresas de transporte de passageiros do estado do Rio 

Grande do Sul, os objetivos específicos foram avaliar os principais gargalos 

envolvendo a gestão de compras nas empresas estudadas, identificar metodologias e 

práticas utilizadas para o compartilhamento de conhecimento e informação na área 

de compras, avaliar a viabilidade operacional, técnica e financeira do centro de 

compras compartilhadas, bem como avaliar as melhores práticas em empresas que 

já praticam. A metodologia utilizada para esse trabalho é do tipo descritiva, com um 

estudo de caso. A solução apresentada será operacionalizada através de um sistema 

integrado, entre empresas e fornecedores, que permitirá a criação de lotes de compras 

econômicos. Através da análise de dados e estudos de caso conclui-se que é possível 

ter ganhos significativos, em qualidade, redução de processos, entrega Just In Time 

(JIT) e ganhos financeiros com a  implantação de um centro de compras 

compartilhado. 

 

Palavras chaves: Compras. Compartilhamento. BID de compras  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to build a collaborative purchasing model 

between five passenger transportation companies in the state of Rio Grande do Sul, 

Brasil, the specific objectives were to evaluate the main bottlenecks involving the 

management of purchases in the studied companies, to identify methodologies and 

practices used to sharing knowledge and information in the purchasing area, assessing 

the operational, technical and financial viability of the shared purchasing center, as 

well as assessing best practices in companies that already practice. The methodology 

used for this work is descriptive, with a case study. The presented solution will be 

operationalized through an integrated system, between companies and suppliers, 

which will allow the creation of economical purchase lots. Through data analysis and 

case studies it is concluded that it is possible to have significant gains in quality, 

reduction in processes, just in time delivery and financial gains with the implementation 

of a shared purchasing center 

 

Keywords: Shared Purchasing, Purchasing, BID 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 
O setor de transportes nos últimos anos vem sofrendo dificuldades com um 

grande dinamismo do mercado concorrente e um engessamento das ações, que 

devido a legislação do poder concedente, limita as empresas em suas estratégias, 

fixando valores das modalidades oferecidas e dificultando a possibilidade de 

disponibilizar descontos, como por exemplo em horários com baixa taxa de ocupação. 

Em busca do equilíbrio econômico financeiro e pela melhoria do desempenho, o 

estudo tem ênfase na aquisição de suprimentos, com a qualificação da cadeia de 

suprimentos, a melhora na qualidade dos serviços prestados e a experiência 

percebida dos clientes. 

 

1.2 Apresentação da Empresa 

 
O presente trabalho foi realizado em conjuntos com cinco empresas do ramo 

de transporte de passageiros rodoviários, sendo três empresas de transporte 

intermunicipal, interestadual e internacional, e duas empresas de transporte Urbano. 

Todas empresas gaúchas e Familiares.  

São elas:  

 Citral Transporte e Turismo SA 

 Planalto Transportes Ltda.  

 Sociedade de Ônibus Gigante Ltda. (Sogil). 

 Unesul Transportes Ltda.  

 Viação Ouro e Prata SA. (Viop) 

 

1.2.1 Citral 

A Citral nasceu no dia 19 de agosto de 1952, da fusão entre as empresas de 

ônibus Rex e Real, que faziam linhas entre Taquara, Riozinho, Porto Alegre e Santo 

Antônio da Patrulha. Assim, a empresa passou a ser administrada pelos seus sócios-

fundadores 

A Citral é uma empresa gaúcha de ônibus com sede na cidade de Taquara. 

Atualmente, operando em linhas regulares interurbanas entre Porto Alegre, Novo 
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Hamburgo, Taquara, Gramado e Canela, atendendo assim à Região Metropolitana de 

Porto Alegre e uma boa parte da Serra Gaúcha 

A empresa conta com filiais nas cidades de Porto Alegre, Sapiranga, São 

Francisco de Paula e Canela.  

Além de linhas rodoviárias, a Citral também opera linhas metropolitanas geridas 

pela Metroplan, entre Porto Alegre, Vale dos Sinos e Taquara. Há também linhas 

municipais e circulares entre um município e outro. 

A empresa possui uma frota de 127 ônibus, que percorrem 9 milhões de 

KM/Ano, transportando 7 milhões de Passageiros/ano, contando com 425 

colaboradores. 

 

1.2.2 Planalto Transportes 

 

A Planalto transportes Ltda. Foi fundada em 2 de novembro de 1948, atua no 

transporte rodoviário de passageiros sua sede fica localizada me Santa Maria- Rio 

Grande do Sul. 

São 250 localidades atendidas através de 98 linhas interestaduais, 

intermunicipais e internacionais. Somente no Rio Grande do Sul, são mais de 76 linhas 

intermunicipais. 

As linhas interestaduais ligam o Rio Grande do Sul/RS aos estados de Santa 

Catarina/SC, Paraná/PR, São Paulo/SP, Minas Gerais/MG, Goiás/GO, Distrito 

Federal/DF, Bahia/BA e Tocantins/TO. 

Já as linhas internacionais operadas pela Planalto ligam o Brasil ao Uruguai e 

à Argentina. 

A empresa possui uma frota de 284, que percorre 40 milhões KM/Ano, 

transportando 4,5 milhões de passageiros/ano contando com 1.500 colaboradores. 

 

1.2.3 Sogil 

 

A Sogil foi fundada em 25 de maio de 1954, na cidade de Gravataí no Rio 

Grande Do Sul por 16 empreendedores que decidiram desenvolver um serviço de 

transporte coletivo de passageiros urbano, a empresa atua interligando Gravataí e 

Glorinha a outras cidades como Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão, Canoas.  
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O serviço é oferecido em diversas linhas intermunicipais e municipais, sua sede 

fica na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul.  

A empresa possui uma frota de 296, que percorrem 19,5 milhões de KM/Ano, 

transportando 18 milhões de passageiros/ano, contando com 842 colaboradores. 

 

1.2.4 Unesul Transportes 

 

A Unesul iniciou no ano de 1964 quando a União Erechim de Transportes – que 

já atuava desde a década de 1940 operando linhas entre Porto Alegre, Passo Fundo, 

Erechim e Caxias do Sul e dessas cidades para o Oeste de Santa Catarina e Paraná. 

Em agosto de 2016, a empresa passa a ser administrada pelas empresas 

Planalto Transporte e a Ouro e Prata. 

Sua sede fica em Porto Alegre. Os serviços atendem mais de 400 municípios 

no RS, SC, PR e MS, no Brasil e também no Paraguai. São 222 linhas divididas entre 

metropolitanas, intermunicipais, interestaduais e internacionais.  

A empresa possui uma frota de 314 ônibus, que percorrem 32 milhões de 

KM/Ano, transportando 5,2 milhões de passageiros/ano contando com 842 

colaboradores. 

 

1.2.5 Viação Ouro e Prata 

 

A Ouro e Prata nasceu em 1º de setembro de 1939, quando os irmãos Willy 

Fleck e Raimundo Fleck fundaram a empresa Criciumal para o transporte de carga e 

de passageiros. Instalados em Três Passos decidiu alterar a designação de “Empresa 

Criciumal” para “Pioneira” e, posteriormente, foi fundada a Viação Ouro e Prata SA. 

Atualmente sua sede fica localizada em Porto Alegre.  

A empresa atua nos seguimentos intermunicipal, interestadual e internacional.  

A empresa possui uma frota de 250 ônibus, que percorre 48milhões de KM/Ano, 

transportando 3,5 milhões passageiros/ano contando com 1.200 colaboradores. 
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1.3 Justificativa da escolha do problema a ser trabalhado e a relevância do 
projeto para a Organização 

 
O setor de transportes nos últimos anos vem sofrendo dificuldades com um 

grande dinamismo do mercado concorrente e um engessamento das ações, que 

devido a legislação do poder concedente, limita as empresas em suas estratégias, 

fixando valores das modalidades oferecidas e dificultando a possibilidade de 

disponibilizar descontos, como por exemplo em horários com baixa taxa de ocupação. 

Em busca do equilíbrio econômico financeiro e pela melhoria do desempenho, o 

estudo tem ênfase na aquisição de suprimentos, com a qualificação da cadeia de 

suprimentos, a melhora na qualidade dos serviços prestados e a experiência 

percebida dos clientes. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Construir um modelo colaborativo que promova a melhoria do desempenho das 

empresas de transporte rodoviário de passageiros do Rio Grande do Sul. 

 

1.4.2 Objetivo específico 

 
 Padronizar a transferência das necessidades; 

 Estabelecimento dos critérios de hierarquização das obtenções; 

 Entendimento das demandas; 

 Identificação das maiores causas que quebras; 

 Avaliar os principais gargalos envolvendo a gestão de compras nas empresas 

estudadas; 

 Identificar metodologias e práticas utilizadas para o compartilhamento de 

conhecimento e informação na área de compras; 

 Levantar práticas de sucesso envolvendo o compartilhamento de conhecimento e 

informação na área de compras (Benchmarking); 

 Propor um modelo colaborativo para a geração de vantagem competitiva do setor; 

 Analisar a viabilidade do Modelo. 
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1.5 Breve apresentação dos capítulos do Projeto Aplicativo 

 

O trabalho se inicia com o resumo executivo e a apresentação do um  problema 

destacado, dentre tantos, que o transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul vem 

enfrentando. Estão presentes neste estudo cinco empresas que juntas possuem 

considerável representatividade do setor mencionado em busca de alternativas para 

melhorar – ou equilibrar - o desempenho financeiro das respectivas organizações. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as bases conceituais de 

compartilhamento de serviços, alianças estratégicas, vantagem competitiva, Supply 

Chain Management (SCM), visão integrada, centralização de compras, vantagem 

competitiva na centralização de compras, gestão estratégica e tipos de manutenção 

que darão o embasamento bibliográfico.   

No terceiro capítulo apresentamos a metodologia de pesquisa escolhida para 

identificarmos os fatores que contribuem –ou não – para a ocorrência de determinadas 

situações. 

O quarto capítulo inicia com a análise do setor e é dedicado ao levantamento e 

análise das informações, onde é apresentada a posição da equipe de projeto relativa 

aos pontos relevantes na realização da solução. Neste capítulo também 

apresentamos a realidade atual das empresas participantes bem como benchmarking 

realizado com empresas que de já passaram por experiência similares buscando 

adaptar as melhores práticas percebidas à ideia de solução e aos fatores críticos 

essenciais para a implementação. 

No quinto capítulo aprofundamos o estudo na proposta de solução que 

contempla o estudo das viabilidades (técnica, operacional, estratégica e financeira) 

finalizando com um cronograma de implementação.  

 

Por último, no capítulo seis, trazemos nossas conclusões e recomendações 

como um todo sobre o estudo. 
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2 BASES CONCEITUAIS 
 

2.1 Compartilhamento de serviços: 

 

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) estão se tornando cada vez 

mais comuns nas grandes empresas, os CSC’s como são chamados vêm ganhando 

muito destaque como uma vantagem competitiva para as empresas. 

 

” no ambiente cada vez mais competitivo de hoje, há 

uma constante pressão para que os líderes empresarias 

agreguem valor as suas empresas através da minimização 

dos processos que não sejam centrais para as operações 

da empresa e que se concentrem em processos 

estratégicos ou principais.” (SCHULMAN et al. 2001p.3) 

 

As principais razões pelas quais as empresas adotam um CSC, segundo 

Schulman, Harmer e Lusk (2001) são diferenciar as competências centrais da 

organização das atividades de serviços de apoio; reduzir custos; aumentar a confiança 

e a consistência das informações; melhorar o nível de qualidade do serviço e criar 

uma plataforma para o crescimento e a mudança. 

As atividades administradas por CSC geralmente são transacionais, ou seja, 

repetitivas, rotineiras e comuns a uma ou mais unidades de negócios da empresa. 

São passíveis de serem padronizadas, controladas e geralmente conduzidas de 

maneira descentralizada. Os processos mais comuns são os das áreas de finanças, 

recursos humanos, tecnologia da informação e de logística e suprimentos (DELLOITE, 

2011). 

Os CSC em algumas situações são confundidos com centralização de 

atividades, porém, seu modelo é bem mais completo, enquanto a centralização visa 

processos sob uma única gestão centralizados em uma única área física, os centros 

compartilhados têm uma visão mais de excelência e eficiência dos negócios, prevendo 

não apenas ganhos em escala no que diz respeito a custos, mas também uma 

melhoria significativa na qualidade e entrega dos serviços ali prestados.  
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No quadro abaixo é possível observar a diferença entre os modelos de 

centralização de atividades e um CSC.  

 

 

Tabela 1 - CSC x Centralização 

Aspectos CSC Centralização 

Objetivos 

O objetivo é o de promover produtos e 
serviços com custo, qualidade e 

rapidez que atendam às necessidades 
de clientes internos. 

O objetivo é o de promover produtos e serviços a 
razoáveis custos, qualidade e rapidez. 

Relacionamento 
com clientes 

internos 

Governança que permite aos clientes 
internos selecionar serviços e níveis de 
serviços, com base no que querem e 

estão dispostos a pagar. 

Oferece um amplo conjunto de produtos e 
serviços sob níveis considerados razoáveis. 

Custeio e 
precificação 

Repassam custos integrais (por 
absorção) por seus produtos e 

serviços, com objetivo de lucro zero. 

Os custos de quaisquer operações e transações 
tendem a ser alocados nos negócios/divisões 

com margens adicionais (custo padrão). 

Políticas em 
nível 

corporativo 

Não necessariamente, ou idealmente, 
seguem as normas e políticas da 

corporação. 
Seguem as normas e políticas da organização 

Fonte: Adaptado de QUINN; COOKE; KRIS, 2000. 

 

Além dos centros de serviços compartilhados muitas empresas também vêm 

buscando outras maneiras de ganhar em escala e obter mais lucros, reduzindo custos 

e aumentando a qualidade, uma estratégia são criar alianças estratégicas  

 

2.2 Alianças estratégicas 

 

As alianças estratégicas são uma das alternativas de estratégias de 

cooperação estabelecidas entre duas ou mais empresas com objetivos comuns, 

visando o estabelecimento de uma vantagem competitiva (BERNARDI, 2011).  

Nos últimos anos, as alianças estratégicas vêm se tornando um meio cada vez 

mais frequente de expansão dos negócios, possibilitando que empresas compartilhem 

os recursos necessários para desenvolver uma vantagem competitiva e até mesmo 

reduzir os riscos do negócio (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008, citados por 

BERNARDI, 2011).   

A aliança estratégica pode ser definida como uma estratégia de cooperação em 

que as empresas combinam alguns de seus recursos e capacitações para criar uma 

vantagem competitiva. Uma estratégia de cooperação engloba o trabalho em conjunto 
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de empresas com o objetivo de atingir um objetivo comum. Sendo assim, cooperar 

com outras empresas é uma estratégia utilizada para criar valor para o cliente. 

As alianças estratégicas são formadas para atender seis propósitos 

organizacionais: aprendizado, apoio, alavancagem, associação, expansão e restrição. 

A aprendizagem visa a aquisição de conhecimentos necessários, relacionados 

principalmente à tecnologia, mercados e gestão. O apoio substitui as atividades da 

cadeia de valor e completa ou encorpa a infra- estrutura da empresa. A alavancagem 

integra totalmente as operações da empresa com as do parceiro. A associação torna 

as relações mais próximas com fornecedores e clientes. Por sua vez, a expansão 

busca áreas de esforço radicalmente novas e restrição visa reduzir a pressão 

competitiva de não-parceiros (PREECE, 1995). 

 

2.3 Vantagem Competitiva 

 

O atual ambiente econômico, globalizado e competitivo e de rápidas mudanças, 

onde a concorrência é acirrada é caracterizado pela competitividade. 

 

“Competitividade de uma empresa pode ser definida, em 

sentido amplo, como sua capacidade de desenvolver e sustentar 

vantagens competitivas que lhes permitem enfrentar a concorrência. 

Esta capacidade competitiva empresarial é condicionada por um amplo 

conjunto de fatores internos e externos à empresa. Em nível interno, a 

competitividade empresarial resulta, em última instância, de decisões 

estratégicas, através das quais são definidas suas políticas de 

investimento, de marketing, tecnológica, de gestão da produção, 

financeira, de recursos humanos etc. O objetivo de tais decisões deve 

ser atingir padrões de preço, qualidade e prazo de entrega competitivos 

com os padrões vigentes nos mercados atendidos pela empresa” 

(NAKAGAWA apud PADOVEZE, 2003, p. 93). 

 

De acordo com Padoveze (2003), essa situação sempre esteve presente no 

mundo dos negócios com mais ou menos destaque, dependendo da localização, da 

política, situação cultural ou do momento em que se encontrava a empresa.  

Ainda conforme o autor, a globalização colocou o aspecto da concorrência e da 

competitividade em alto grau de importância, impactando as empresas e afetando 

também as relações econômicas e políticas entre as nações. 
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Para Porter (1989) na atualidade, as mudanças ocorrem com maior rapidez e 

o mercado é muito mais competitivo do que em qualquer outra época da história. Após 

várias décadas de prosperidade e expansão, muitas empresas perderam a vantagem 

competitiva em sua luta por crescimento e busca de diversificação. 

 

2.4 Supply Chain Management (SCM) 

 

Com a abertura da economia e a globalização, as empresas brasileiras 

passaram a buscar novos referenciais para a sua atuação, inclusive no domínio da 

Logística. Uma das limitações que se observava nas organizações nacionais quanto 

às possibilidades de evolução em termos logísticos era a sua estrutura organizacional. 

A clássica divisão da empresa em setores girando em torno de atividades afins 

(transporte, armazenagem, marketing, vendas etc.) não permitia o tratamento 

sistêmico e por processo das operações logísticas. 

Frente a isso, a reconhecida importância que a estrutura de Supply Chain 

passou a ocupar no meio empresarial é observada pela grande presença de 

executivos de alto nível gerencial como principais responsáveis pelos departamentos 

de Logística e Supply Chain. 

 

2.5 Visão de Integrada 

 

Além da revisão do esquema organizacional das empresas e do caráter 

estratégico da Logística exigido dentro do conceito de Supply Chain, existe a 

necessidade da operação logística integrada, ou seja, uma integração efetiva dos 

elementos da cadeia para otimização global de custos e de desempenho. 

Mas, para se chegar ao estágio de integração plena é necessário: 

• construção de equipes unidas trabalhando em prol de um único objetivo 

(equipes multifuncionais); 

• implantação de sistemas de informações interligando todos os parceiros 

da cadeia (clientes e fornecedores) através de relações abertas; 

• compartilhamento de informações com os demais elos da cadeia; 

• implantação de sistemas de custos adequados aos objetivos 

pretendidos, permitindo transparência de informações entre os parceiros da cadeia. 
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Tendo em vista o aspecto Integração e tendo por base o grupo de empresas 

participantes do estudo do IEG, observa-se que 58% das empresas possuem equipes 

multifuncionais e realizam compartilhamento de informações com clientes e 47% com 

fornecedores. Adicionalmente, cerca de 65% das companhias compreendem sistemas 

de informação. Por fim, 63% das empresas afirmam possuírem processos integrados, 

que consiste no critério-chave para a estrutura de Supply Chain formalizada 

Dessa forma, as organizações brasileiras estão avançando na construção da 

estrutura de Supply Chain graças à Logística como departamento estratégico (72% 

dos executivos de logística e 92% dos executivos de Supply Chain são diretores), à 

reestruturação organizacional (55% das empresas já possuem conceito de Supply 

Chain formalmente estruturado) e à visão de integração dos processos. 

Mas a gestão dos custos, por exemplo, ainda é realizada por departamentos 

isolados da organização em 59% das grandes empresas respondentes do País 

(apenas 41% realizam por processo). Isso retrata o caminho que ainda deve ser 

percorrido no mundo corporativo para o planejamento e a integração da cadeia, 

reduzindo custos e aumentando o nível de serviço. 

Para gerir a complexidade do processo logístico, as empresas enfrentam 

grandes problemas que estão relacionados a custo e nível de serviço, sendo os mais 

importantes: custos de materiais, giro de produtos acabados e produtividade. 

Ao comparar o grau de importância atribuído pelas empresas brasileiras a 

algumas atividades de SCM com o de empresas internacionais, observa-se que no 

Brasil as empresas estão extremamente preocupadas com a redução de custos de 

materiais e com as necessidades de capital de giro. 

Nas empresas internacionais – América do Norte, Europa, América Latina e 

Ásia/Pacífico – o foco é maior em redução de custos de materiais, pois a questão de 

redução da necessidade de capital de giro já foi bem trabalhada no passado 

• As atividades de E-sourcing e Compras estratégicas são as que 

possuem maior percentual de centralização nas empresas, com 88% e 

89%, respectivamente. Já Melhoria do Processo (Six Sigma) é a que 

possui o menor percentual (22%). 

• A tendência é que as atividades de E-sourcing e Compras Estratégicas 

continuem sendo as de maior percentual de centralização nas empresas, 

com 88% e 89%, respectivamente, e que a Administração seja a de 
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menor percentual (22%), juntamente com o Controle de Qualidade e a 

Administração de Subcontratos (25%); 

• As dificuldades com TI e Processos/Estrutura de Gestão são as que mais 

atrapalham o desempenho das atividades de SCM nas empresas, com 

29% e 28%, respectivamente. (Práticas logística 2010, IEG, pag.13, 15 

e 17). 

A gestão de estoque é considerada uma componente central, pois a agregação 

de valor só ocorre se ele estiver posicionado no local adequado e no momento certo. 

A logística tem como objetivo transportar e posicionar os estoques para conquistar os 

benefícios que se relacionam com tempo, local e propriedades desejadas pelo menor 

custo total (Bowersox, Closs e Cooper, 2007, p. 28). Tem como objetivo, ainda, a 

redução do custo de transporte com maiores embarques, pois ela é desenhada para 

obter o menor custo financeiro e o máximo de giro possíveis, sem sacrificar a 

qualidade do serviço ao cliente (op. cit., p. 30). 

As dimensões tempo e espaço dos fluxos de produtos são a chave para a 

tomada de decisões relacionadas ao estoque. A dimensão do espaço orienta as 

decisões relacionadas à distribuição física dos produtos; já a dimensão tempo dá a 

base para a política de produção, isto é, a escolha entre produzir contra pedido ou 

produção para estoque. 

No que tange à distribuição física de estoque, pode-se optar entre centralizar 

ou descentralizar estoques, dependendo de vários fatores, entre eles a densidade de 

custos8 do produto, de tal forma que se pode afirmar que a decisão de centralizar está 

fortemente condicionada pela maior densidade de custos, enquanto a menor 

densidade atua no sentido de descentralizar. 

A demanda também afeta a decisão de centralizar ou descentralizar estoques. 

O giro do estoque é variável central: quanto maior o giro, maior a tendência a 

descentralizar; menor o giro ou maior o coeficiente de variação das vendas, maior a 

tendência para centralizar estoques. No primeiro caso, reduzem-se os riscos 

relacionados a obsolescência, perecibilidade ou encalhe. No segundo, a centralização 

evita as alocações erradas pelas diferentes instalações, ou seja, o envio do produto 

errado para o local errado.  

A decisão de centralizar ou descentralizar estoques pode ser influenciada pelo 

tempo de entrega exigido pelo cliente. Em geral, dado um modal de transporte, tempos 
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mais curtos de entrega podem ser assegurados pela descentralização de estoques. 

Quando é viável adiar a execução de algumas fases finais da produção até a 

colocação do pedido por parte do cliente, o estoque pode também ser descentralizado 

e a execução daquelas fases será feita nos locais próximos ao cliente (Wanke, 2005, 

p. 22-24). 

Com o objetivo de racionalizar os estoques surgiu o Just In Time (JIT), na 

década de 1950, no Japão (Toyota). O sentido era minimizar a necessidade de 

armazenagem e a manutenção de estoques, mediante o ajustamento do suprimento 

à demanda da linha de produção no tempo e na quantidade. O sistema JIT uniu 

fornecedores e clientes com os parceiros industriais em que há uma integração de 

alto nível dos industriais com os fornecedores. Nesse sistema há coordenação de 

atividades de modo que materiais e componentes cheguem à indústria ou à linha de 

montagem quando são necessários ao processo de transformação. Dessa forma, os 

estoques de materiais e componentes podem ser reduzidos ao mínimo necessário, na 

medida em que sua demanda depende da programação do produto finalizado e o foco 

está no produto que está sendo fabricado. 

Densidade de custo é a razão entre o custo do produto vendido e o peso ou 

volume do produto. (IPEA, 2016). 

 

2.6Centralização das compras 

 

Em síntese, segundo Moreira (2013), a estrutura centralizada de compras se 

justifica nas situações em que os mesmos tipos de materiais estratégicos são 

adquiridos por várias unidades; onde a centralização permite a obtenção de melhores 

condições (preços, custos, qualidade e serviço) facilitando a normalização dos 

produtos e fornecedores e centralmente, são tomadas decisões relativas às 

especificações do produto, seleção de fornecedores, preparação e negociação de 

contratos.  

Segundo Karjalainen (2009), a centralização tem sido uma tendência nas 

organizações públicas e privadas, sob a expectativa de economia de custos, por meio 

de preços mais baixos (economia de escala) ou por meio de processos mais 

eficientes.  

Este modelo possui vantagens que proporcionam a otimização do processo de 

aquisição de materiais das organizações. 
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A crescente competitividade do mercado e a procura das empresas em obter 

melhores resultados estão fazendo que as empresas centralizem mais suas compras 

no sentido de obter maior poder negocial (VALENTE, 2005).  

Além da oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais, a 

homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos e o controle de materiais e 

estoques são algumas das vantagens em centralizar as compras (DIAS, 1996).  

Macohin (2008) amplia as vantagens no que diz respeito ao processo de 

centralização de compras, dentre as quais se destacam: a centralização implica em 

um único preço de mercado para os itens, isso independente de sua localização 

geográfica, uniformizando ações; permite a adoção de um procedimento padrão para 

todas as compras; permite um atendimento mais eficiente em caso de falta de algum 

item em qualquer unidade de negócio e apresenta uma melhor gestão dos estoques, 

com maior eficiência no controle.  

Em relação ao aspecto de localização geográfica, de acordo com Johnson e 

Leenders (2008), este possui baixa relação com o grau de centralização, pois a 

existência de meios tecnológicos e de comunicação à disposição das organizações 

permite que seja ultrapassada a barreira da distância física.  

Com relação ao sistema de centralização dos contratos públicos, de acordo 

com Dúranet al. (2010), a garantia dos fornecimentos de produtos e serviços de 

maneira uniforme, na qualidade exigida e nos melhores preços para todos os 42 

órgãos do Estado são os benefícios obtidos com esse modelo na esfera da 

Administração Pública. 

Na perspectiva de Heinritz e Farrel (1994), as vantagens da centralização são 

as mesmas inerentes ao princípio econômico da divisão de trabalho e a toda 

organização funcional. Segundo os autores, essas vantagens seriam um melhor 

controle ao se isolar o fator material com a possibilidade de se ter um registro completo 

relativo às transações de compras, obrigações contratuais e gastos em geral; permite 

o desenvolvimento de conhecimento especializado, resultando em aquisições mais 

eficientes e mais econômicas; proporciona uma melhoria no desempenho de outros 

departamentos, que poderão se concentrar em suas próprias atividades por estarem 

desobrigados da detalhada e minuciosa responsabilidade envolvida nas compras e a 

função de compras é separada da influência ou domínio dos outros departamentos, 

gerando uma maior possibilidade de que as forças potenciais econômicas e geradoras 
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de lucros das compras mereçam maior consideração em função dos seus próprios 

méritos. 

Ainda, em relação ao aspecto das vantagens da centralização da atividade de 

compras, de acordo com Bailyet al. (2000), estas dependem da habilidade com que o 

executivo responsável pelo trabalho usa mais eficazmente o poder de compra da 

empresa. Sobre a eficácia do poder de compras, segundo os autores, esta é 

alcançada com a consolidação das exigências; o desenvolvimento de fontes; a 

racionalização dos estoques; a simplificação de procedimentos e o trabalho com 

fornecedores. Desse modo, possibilita a eliminação de custos desnecessários bem 

como, assegura um fluxo de informações eficaz, possibilitando o atendimento dos 

objetivos da empresa (BAILY et al., 2000).  

De forma a exemplificar as vantagens da centralização, pode-se citar o estudo 

de Mantovani (2010), o qual apontou que num mercado tão competitivo, onde, além 

da comercialização dos produtos clássicos de uma farmácia, como medicamentos e 

não-medicamentos, a pressão pelo aumento da rentabilidade faz com que as grandes 

redes procurem alternativas para ganhar fatias da concorrência e aumentar a 

rentabilidade. Segundo o autor, uma das alternativas encontradas pelos pequenos 

varejistas é a formação de centrais de compras que surgiram como modelo de 

organização adotada por esse grupo objetivando a obtenção de ganhos na escala de 

compra junto aos fornecedores.  

Parente (2000) e Domingues (2001) ressaltam que as vantagens do sistema de 

compras a partir de uma unidade central seriam: maiores descontos 43 

proporcionados pelo aumento dos volumes de compras; uma melhor integração dos 

esforços e um maior controle sobre a gestão de produtos, as compras e dos estoques. 

Entretanto, os mesmos autores afirmam que esse sistema apresenta certas 

desvantagens, dentre as quais seriam: uma menor flexibilidade; uma menor 

adequação às necessidades peculiares de cada unidade (filial); possui uma menor 

agilidade e um menor envolvimento do pessoal de cada unidade.  

Para Karjalainen (2011), as desvantagens da centralização referem-se aos 

custos indiretos associados, a demora das respostas às unidades descentralizadas e 

a possibilidade de falta de informação ou distorção de um conhecimento em relação 

às necessidades descentralizadas 
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2.7 Vantagem competitiva na centralização de compras 

 

As inovações tecnológicas disruptivas que estamos vivenciando têm ensinado 

ao mundo todo como atingir o mesmo resultado final pretendido com uma experiência 

mais prazerosa e – muitas vezes – mais barata, despertou em empresas tradicionais 

a necessidade de se reinventar como um todo: desde a concepção do core business 

até a maior eficiência dos processos de apoio mais básicos. Neste cenário, com uma 

maior pressão imposta ao setor de compras, surge a figura dos CSC e a possibilidade 

de se obter vantagens de negociação tendo como critério fundamental o volume a ser 

tratado em nome de um coletivo de empresas, que, individualmente, não despertaria 

o mesmo apelo, interesse e relevância do fornecedor, que por sua vez sabe dos riscos 

e benefícios que a concretização (ou não) de um negócio com essas características 

pode lhe trazer. 

Soares (2012/2013) cita Dawson e Shaw e as importantes reduções de custos 

conseguidos por intermédio deste tipo de sistemas: 

• • Compras centralizadas, permitindo descontos por volume negociado que, 

salvo raras exceções, são comuns a quase todo o tipo de empresas; 

• Políticas de trabalho central, possibilitando reduções de custos em 

recrutamento e formação; 

• Publicidade central, permitindo redução de custos relacionados por volume em 

causa; 

• Administração central, antecipando reduções de custos de gestão;  

• Logística centralizada, pelo menos através da recepção central dos produtos 

em entrepostos, no caso dos distribuidores, vindo a permitir reduções 

consideráveis nos stocks, melhor controlo do pipeline, elevados níveis de 

serviço e reduções nos tempos de entrega, privilegiando respostas rápidas. 

 

Segundo SEBRAE (1994), Associativismo ou ação associativa é qualquer 

iniciativa formal ou informal que reúne um grupo de empresas, tendo como principal 

objetivo de se superar dificuldades e gerar benefícios comuns nos níveis econômico, 

social e político.  
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Destacadas as vantagens na área de compras, quem exerce tal função passou 

a ser mais valorado, treinado e exigido visto os impactos e resultados, positivos e 

negativos, que pode imprimir na organização, conforme a seguir: 

 

“As vantagens da centralização da atividade de compras dependem da 

habilidade com que o executivo responsável pelo trabalho usa mais 

eficazmente o poder de compra da empresa. Isso incluirá a 

consolidação das exigências, o desenvolvimento de fontes, a 

racionalização dos stocks, a simplificação dos procedimentos, o 

trabalho com fornecedores para eliminar custos desnecessários em 

vantagem mútua e o trabalho com colegas para assegurar um fluxo de 

informações eficaz que possibilitará o atendimento dos objetivos da 

empresa”. (Baily 2000) 

 

Melhorar a qualidade, o baixo custo dos mesmos artigos, criar um centro de 

documentação técnica e comercial ao serviço da organização, o qual poderá constituir 

um bom polo de informação técnico-comercial, tão útil, quer aos serviços utilizadores, 

quer às comissões de escolha, registrar sistematicamente os fornecedores, conduzir 

com segurança o processo de aquisições, colaborar com o serviço de armazenamento 

e com os outros serviços na definição dos circuitos de materiais e de documentos, 

secretariar ou participar em reuniões interserviço, assegurar que os materiais 

necessários estejam à disposição dos clientes e que tudo se efetue de forma eficiente 

(Almeida, 2002).  

Para Pintel e Diamound (1987) uma das vantagens da centralização tem a ver 

com o fato poderem tomar decisões mais acertadas, uma vez que a estrutura central 

da empresa dispõe, normalmente de competências especializadas, capazes de 

conduzir mais eficazmente o negócio sobre o ponto de vista logístico. 

Qualquer atividade industrial requer materiais e suprimentos com os quais 

possa trabalhar. O custo das aquisições e o custo da manutenção de estoques de 

material devem, também, ser mantidos em um nível econômico, assim, essas 

considerações elementares são a base de toda a função e ciência das Compras. 

Bertaglia (2003, p. 210) 
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2.8Gestão estratégica 
 

Para Padoveze (2003) gestão estratégica é uma ferramenta que está 

conectada a várias áreas da gestão, sendo indispensável para uma organização, 

através do sistema de informações contábeis e um conjunto de ferramentas 

concebidas para ajudar empresas na tomada de decisões estratégicas de alto nível, 

apoiando assim o processo de análise, planejamento, implementação e controle da 

estratégica organizacional. É uma forma de conduzir toda uma organização, com foco 

em ações estratégicas em todas as áreas. 

Pode-se dizer que a gestão estratégica é formada a partir de um conjunto de 

valores essenciais ao negócio, compartilhados com todos os funcionários da empresa 

de forma clara, com uma visão de futuro, o que a empresa deseja ser, de metas para 

cada estratégia, de um sistema de indicadores de desempenho, com um 

gerenciamento adequado.  

Conforme Tavares (2007) a gestão estratégica surgiu com o objetivo de superar 

uma das maiores limitações do planejamento estratégico, o de sua implantação, 

procurando reunir o planejamento estratégico e sua implantação em um processo só.  

Porter (2005) cita que o objetivo da estratégia é estruturar um potencial de 

sucesso usando vantagens competitivas. Essas vantagens poderiam ser obtidas por 

uma das três estratégias básicas, na sua visão: custos mínimos, diferenciação ou foco. 

As duas primeiras dizem respeito ao produto, a última, ao mercado. 

O autor propõe ainda a divisão das atividades da empresa em unidades 

estratégicas de negócios (UEN), onde cada UEN pode ser um produto ou uma linha 

de produtos e pode ter estratégias distintas. Porter apresenta como solução o uso de 

um Portfólio de Mercado. 

A formulação da estratégia é possivelmente o tópico mais discutido e debatido 

do cenário financeiro. Para várias gerações de líderes de negócios, a evolução de 

uma estratégia vencedora é apreciada como o diferencial do sucesso organizacional. 

 

2.9 Tipo de Manutenção  

 

A manutenção tem como objetivo manter a qualidade original do veículo por 

mais tempo e por isso deve ser levada a sério, sendo feita de forma correta reduzirá 

o consumo de combustível e o sucateamento dele. No atual cenário econômico as 
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empresas estão em busca de redução de custo, tanto na manutenção quanto em 

outros segmentos e a melhoria na qualidade do serviço oferecido, para atingir esse 

resultado deve-se levar em consideração a melhor estratégia para aumentar a 

confiabilidade e a disponibilidade dos veículos e reduzir as perdas que podem vir a 

acontecer. Sendo assim, as manutenções devem seguir o plano indicado pela 

empresa a partir de indicadores de desempenho afim de proporcionar um resultado 

satisfatório. 

No caso da manutenção os indicadores de desempenho são identificados com 

base nos objetivos estabelecidos e são utilizados para garantir que os resultados 

estejam em conformidade com os requisitos de desempenho da empresa, ou seja, 

são elementos-chaves nas tomadas de decisões. 

A necessidade de melhorar o desempenho dos processos produtivos trouxe a 

função manutenção para o centro das atenções, existe um consenso entre os autores 

(COOKE, 2000; MADU, 2000) de que a manutenção dos equipamentos e a 

confiabilidade do sistema são fatores importantes que afetam a capacidade das 

organizações de fornecerem serviços de qualidade aos seus clientes. Além disso, a 

função manutenção é vital para o desempenho sustentável de qualquer empresa. 

A indisponibilidade dos equipamentos que são os geradores de receita de uma 

empresa pode acarretar o aumento de custo de uma forma geral e insatisfação dos 

clientes que utilizam esse serviço. Neste caso, é importante garantir que as máquinas 

tenham alta confiabilidade. Confiabilidade é a probabilidade de que um equipamento 

opere nas condições de projeto, sem apresentar uma falha por um determinado tempo 

(FOGLIATTO e RIBEIRO, 2009). 

 

2.9.1 Manutenção Corretiva 

 

Também chamada de manutenção emergencial, a manutenção corretiva ocorre 

após um equipamento quebrar, muitas empresas utilizam esse tipo de manutenção, 

até mesmo porque efetuando manutenções programadas podem existir falhas entre 

os prazos definidos. Portanto a empresa deve ter sempre uma equipe preparada para 

atender a essas solicitações (SELEME, 2015). 

Pode-se dividir a manutenção corretiva em dois tipos, manutenção corretiva 

planejada e manutenção corretiva não planejada, no qual a manutenção corretiva 

planejada é feita de forma parecida com a preditiva, analisando o componente com 
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ferramentas, identificando o rendimento do equipamento, podendo ser levada até a 

sua quebra. Já na manutenção corretiva não planejada pode prejudicar a qualidade 

do produto, pois não existe planejamento nem controle de falhas, neste caso pode 

gerar um custo alto para a empresa. (KARDEC e NASCIF, 2009). 

 

2.9.2 Manutenção Preventiva 

 

A manutenção preventiva é feita em intervalos de tempo determinados com o 

objetivo de reduzir probabilidades de falha ou a degradação de um item, essas ações 

são realizadas por medidas de precaução para evitar a correção deste item após a 

falha (SELEME, 2015). 

Segundo Takahashi (2015), a manutenção preventiva trabalha com critérios 

estatísticos, conhecimento prático e recomendações do fabricante, assim é 

estabelecida uma frequência de inspeções e intervenções com intervalos de tempo 

pré-definidos de modo prevenir falhas. Além de reduzir custos essa prática aumenta 

a confiabilidade das máquinas e equipamentos, deixando as paradas para 

manutenção pré-definidas, facilitando o gerenciamento para os responsáveis da 

produção, aumentando a qualidade e confiança. 

A manutenção preventiva deve ser a atividade principal da empresa, 

envolvendo tarefas sistemáticas como inspeções, reformas e trocas de peças a 

disponibilidade dos equipamentos aumentam e a frequência de quebras reduzem com 

a aplicação desse tipo de manutenção. Sem a manutenção preventiva os 

equipamentos tendem a falhar baixando a disponibilidade. (XENOS, 1998) 

 

2.9.3 Manutenção Preditiva 

 

A manutenção preditiva tem como objetivo realizar manutenções somente 

quando o equipamento ou componente precisa dela. Consiste em monitorar certos 

parâmetros a fim de detectar possíveis falhas para a realização da manutenção no 

tempo exato antes que ocorra a ruptura da peça e a deterioração do equipamento. 

(TAKAHASHI e OSADA 2015) 

Existem inúmeros tipos de equipamentos para análise de vibrações e 

desgastes, estes são utilizados nas manutenções. Entretanto, a manutenção preditiva 

vai além do monitoramento de vibrações e desgastes, também é uma forma de reduzir 
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custos e melhorar a produtividade e qualidade do produto e a eficiência geral do 

processo. Além disso, a implantação desse tipo de manutenção é bem complexa, pois 

deve existir uma consciência da equipe para que ocorra uma mudança de cultura da 

empresa, já que a manutenção preditiva enxerga a necessidade de prevenção de 

avarias. (SELEME, 2015). 

De acordo com Pinto (2013), existem métodos para a execução da manutenção 

preditiva também chamada de manutenção condicionada, todos de acordo com 

princípios de detecção de defeitos e análise de tendências, tais como: 

• Análise de óleo; 

• Análise de temperatura; 

• Métodos de observação; 

• Análise de observação.   

 

Ainda Navega (2012) diz que essa manutenção tem como objetivo primário, 

prever com precisão e de maneira eficaz, panes que podem ocorrer em uma máquina 

ou equipamento. De certa forma, esse modelo está vinculado a manutenção 

preventiva, para que seja possível tornar a necessidade de troca do componente em 

um determinado tempo por uma preservação do mesmo a partir de análises. Em 

outras palavras, manutenção preditiva busca descobrir falhas ou panes a partir de 

sinais, que são detectáveis através de análises e investigações. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Metodologia é a definição do que será imprescindível para a realização desta 

pesquisa. Entende-se a metodologia como a descrição minuciosa e rigorosa dos 

procedimentos de campo ou laboratório utilizados, bem como os recursos humanos e 

materiais envolvidos, no universo de pesquisa, dos critérios para a seleção da 

amostra, dos instrumentos de coleta, dos métodos de tratamento dos dados, dentre 

outros fatores envolvidos 

Este capítulo destinar-se-á a elucidar o processo científico que será utilizado 

no planejamento e execução para alcançar as melhores respostas e alternativas na 

solução do problema. 

Conceitualmente metodologia é o ramo da lógica que se ocupa dos métodos 

utilizados nas diferentes ciências, assim sendo, pode-se conceituá-la ainda como 

parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais ela própria percorre. Tais 

métodos caracterizam-se como o corpo de regras e diligências estabelecidas para 

realizar uma pesquisa. (Mario Sergio e Ricardo Tomasini, 2005).  

‘’Método é um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a 

serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma 

ciência ou para alcançar determina fim. Por analogia pode ser que o 

método é a estratégia da ação, o método indica o que fazer, é o 

orientador geral da atividade’’. (CERVO e BERVIAN, 2002, p. 22). 

A metodologia de pesquisa que será utilizada para esse trabalho é do tipo 

descritiva, com um estudo de caso, que terá como preocupação fundamental 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

As pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinado grupo ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Envolve planejamento mais rigoroso e técnicas padronizadas de 

coleta de dados. As pesquisas descritivas são as mais solicitadas por organizações 

como instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc. 
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4.0LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

 
 

4.1 ANÁLISE DO SETOR 

 

Segundo análise da Revista KMM Soluções e Transportes, 2018, atualmente o 

Brasil é o quinto maior mercado da indústria automobilística mundial, sendo o terceiro 

maior produtor de ônibus, e seu sistema de transporte rodoviário é o principal sistema 

logístico do país, contando com aproximadamente 1,8 milhão de quilômetros de 

estradas e rodovias. A extensa rede do sistema rodoviário brasileiro possibilita viagens 

que, devido à distância e duração, em outros países são realizadas por aviões. A 

qualidade e o crescimento da malha rodoviária brasileira não acompanham a 

demanda de infraestrutura para a quantidade de veículos em circulação para 

escoamento da produção ou transporte de pessoas. Os países mais desenvolvidos, 

que não seguiram o mesmo modelo “rodoviarista” que o Brasil, conseguiram se 

desenvolver de forma a não se tornarem tão dependentes do mesmo. É uma 

preocupação nacional viabilizar um sistema rodoviário de transporte de passageiros 

mais eficiente, porém faltam investimentos nesse modal, o que gera o encarecimento 

das passagens para os usuários. 

Além dos problemas de infraestrutura, o setor nos últimos anos vem sofrendo 

com o impacto das dificuldades que a economia brasileira vem enfrentando, houve 

um aumento muito expressivo do desemprego, que impactou o transporte em geral. A 

redução da demanda de passageiros do transporte público ocorre como em outros 

setores da economia. Em momentos de recessão, com alto índice de desemprego, é 

normal ocorrer uma retração nos setores, mas no setor de transporte é mais grave 

porque a queda de passageiros já vem ocorrendo há algum tempo, se agravou nos 

últimos dois anos. 

A realidade das empresas do Rio Grande do sul não é diferente das demais 

empresas do resto do Brasil, elas vem enfrentando reduções da demanda de 

passageiros o que impacta diretamente no resultado, em contrapartida vem 

repensando a qualidade dos serviços que sempre vem acompanhada de aumento de 

custos, pois é difícil implantar qualidade dos serviços sem um bom incremento nos 

custos diretos, isso sem falar nos insumos diretos da operação, como o custo de óleo 
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diesel que vem crescendo de forma importante e consumindo praticamente toda 

pequena margem de rentabilidade do setor.  

O Estado do Rio Grande do Sul responde a legislação da AGERGS – Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O 

sistema atual de concessões no sistema de transporte coletivo rodoviário 

intermunicipal de passageiros, no estado do Rio Grande do Sul, (lei de concessão) 

moldou ao longo dos anos a cultura das empresas, por se tratar de concessões 

exclusivas em cada linha, conforme demonstra o artigo 4° abaixo. 

Art. 4° - Entende-se por linha o tráfego regular feito através de um dado 

itinerário, por veículos de transporte coletivo de categoria determinada, 

entre dois pontos considerada início e fim de trajeto. (DAER. Coletânea 

sobre Legislação de Transporte Coletivo Intermunicipal de 

Passageiros.  TÍTULO II. Das linhas. Capítulo I. Do conceito de Linha 

e itinerário. pg.76). 

O resultado deste sistema de concessões, provocou o desenvolvimento de 

estratégias voltadas para a otimização dos custos e pouco voltadas para geração de 

valor ao cliente. 

Para reunir e fortalecer a classe, existe no Rio Grande do Sul, a, Associação 

Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal (RTI), é uma entidade sem fins lucrativos 

voltada para a defesa dos interesses do sistema de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros. 

Nos últimos anos as empresas do setor estão sofrendo com um grande 

dinamismo do mercado concorrente e um engessamento das ações, que devido a 

legislação do poder concedente, limita as empresas em suas estratégias, fixando 

valores das modalidades oferecidas, e dificultando a possibilidade de disponibilizar 

descontos, como por exemplo em horários com baixa taxa de ocupação.  

Em decorrência dos fatos acima mencionados, as dificuldades que as 

empresas regulares enfrentam devido a legislação estadual, mudanças tecnológicas 

e a falta de regulamentação de novos entrantes, faz com que as organizações olhem 

para dentro do seu próprio negócio com o intuito de identificar possibilidades de 

mudanças. 

Dentro do Rio Grande do Sul, por tratar-se de concessão do governo do estado, 

a empresa não possui concorrentes diretos, entretanto, sofre a concorrência do 
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transporte ilegal, que são serviços que operam sem obedecer a legislação, bem como 

dos carros particulares, do Uber, Buser, de aplicativos de caronas, serviço aéreo com 

tarifa baixa e também de outras empresas do transporte rodoviário que podem 

disputar passageiros em algum trajeto. 

Já no segmento Interestadual e Internacional, regulamentada pelo órgão 

competente ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestre, as empresas podem 

requerer autorização para prestar os mercados, no entanto, para isto deve-se seguir 

algumas exigências estabelecidas pela ANTT. Desta forma, a concorrência entre 

empresas de transportes fica evidente e mais acirrada, sendo necessário adotar 

estratégias mais ousadas. 

4.2 BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 
 

4.2.1 Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

 

Para realização do benchmarking, optou-se por uma empresa com uma 

realidade totalmente diferente do transporte de passageiros, a empresa escolhida foi 

a Santa Casa de misericórdia de Porto Alegre.  

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é a mais antiga rede hospitalar 

do Rio Grande do Sul. Formada por nove hospitais destinados à prestação de 

serviços. Duas unidades se constituem em hospitais gerais (uma para atendimento de 

adultos e outra pediátrica) e outras cinco unidades especializadas em cardiologia, 

neurocirurgia, pneumologia, oncologia e transplantes. O Hospital Dom João Becker, 

da cidade de Gravataí, faz parte do complexo desde 2018, assim como o Hospital de 

Santo Antônio da Patrulha, sob a administração da Santa Casa desde 2017. 

Anualmente a empresa realiza seis milhões de atendimentos nas mais diversas 

áreas.  

 

4.2.1.a Área de suprimentos 
 

O desafio da área de suprimentos na empresa estudada é que a falta ou atraso 

de um item pode resultar na piora de saúde, ou até mesmo na morte de seus clientes, 
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sendo assim a empresa conta com uma área muito bem estruturada, onde o foco 

principal é qualidade e entrega.  

Existe uma alta complexidade no gerenciamento de tudo, pelo grande volume 

de itens cadastrados e estocados. O setor de compras tem 88 mil itens cadastrados 

ativos e cerca de 5 mil SKUs (Store Keeping Unit – Unidade Padrão de Fornecimento) 

estocados. A idade média de estoque de 16 dias. 

As compras são centralizadas, a área conta com um time de 312 funcionários:      

1 Gerente de Suprimentos, 2 Coordenadores, 8 Supervisores, 37 Farmacêuticos, 7 

Administrativos, 6 Planejadores de Estoque, 242 Auxiliares de Suprimentos e 9 

Auxiliares de Materiais, que são responsáveis, pelos suprimentos dos 9 hospitais do 

complexo hospitalar Santa Casa.  

4.2.1.b  Melhores práticas observadas  

 

Uma das práticas observadas que traz um maior resultado é a centralização de 

compras de todos os hospitais do complexo, conforme o gestor da área “As compras 

são centralizadas, uma única equipe negocia a aquisição de todos os insumos. Neste 

modelo, o volume de insumos negociados é considerado no momento da negociação, 

além disso, muitos médicos que hoje trabalham na Santa Casa também atuam em 

outros hospitais, e querem utilizar os mesmos insumos aqui utilizados em outros 

locais, o fabricante tem um grande interesse em colocar seus insumos aqui no 

hospital. Tudo isso interfere na negociação.” 

Além da centralização de compras tem centralização de estoques possibilita a 

minimização dos níveis de estoques e as faltas de peças. Gerando assim um giro 

maior de estoques reduzindo custos com estoques parados. 

4.2.1.c Inovações   

 

As inovações observadas durante a visita técnica, estão bem focadas nos 

processos administrativos de suprimentos, que geram uma alta demanda de mão de 

obra.  

Toda a parte de geração de contrato, pagamentos, ordens de compras foram 

automatizados.  

Atualmente a empresa está implantando um sistema para geração de 

demanda, que consiste em gerar e planejar toda a demanda de compras dos nove 
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hospitais automaticamente, através de big data, gerar o pedido e fechar a compra, 

automaticamente sem interação humana, com base em dados já lançados 

previamente no sistema.  O que reduzirá mão de obra, erros de compras e redução 

de estoques. 

4.3 A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 
O cenário atual, dentro do transporte de passageiros rodoviários, força a 

analisar formas mais eficientes de compras entre as empresas, para tentar uma 

redução substancial dos custos da operação. 

A redução de passageiros está em torno de 8% ao ano nos últimos cinco anos, 

diminuindo significativamente margem e a rentabilidade desta operação a níveis 

quase que insustentáveis. 

Hoje, a forma de compra das empresas é feita de forma descentralizada, 

diminuindo a oportunidade de negociação com grandes fornecedores. 

Uma das grandes dificuldades de se centralizar as compras entre várias 

empresas do mesmo segmento, é a forma de que como cada um compra, o tipo de 

material comprado, a marca do material comprado e os volumes e formas de 

pagamento. 

Outra dificuldade das empresas é a forma de controle dos estoques em função 

da demanda da operação, que geralmente é feita em função de se ter o menor estoque 

financeiro possível. 

Outro grande problema é a compra de combustíveis, que está sujeita aumentos 

dados pelo mercado, pela alta do dólar, e pela especulação dos grandes 

fornecedores. 

Dentro das empresas do grupo que se está trabalhando, tem-se uma grande 

dificuldade de termos itens homologados iguais, além das empresas terem vários tipos 

de chassis e vários tipos de carrocerias, tornando muito difícil uma negociação em 

conjunto. Para se poder manter uma qualidade desejada, que traga conforto e 

segurança aos nossos clientes, fica-se limitado a comprar peças e acessórios de 

empresas fornecedoras oficiais das marcas, diminuindo assim muito a opção de 

compra e negociação. Três empresas do grupo de estudo já se uniram para fazer 

compras em conjunto, que no começo se mostrou bem eficiente, mas que ao decorrer 

do tempo, se mostrou não tão eficiente em função de diversos fatores que 

complicavam a equipe de suprimentos a fazer a suas negociações. Uma das grandes 
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dificuldades foi exatamente a homologação para compra de peças genuínas dos 

fornecedores de chassis e carrocerias, pois sempre uma destas três empresas tinha 

uma peça ou componente homologado diferente das demais, quebrando essa cadeia 

de compra em conjunto, mesmo que no começo tenham tentado fazer estas compras 

em conjunto. 

Outra grande dificuldade que se encontra nesta compra em conjunto elaborada 

entre as três empresas, foi a forma que cada uma queria fazer as suas compras, isto 

é, uma queria comprar as peças tendo um estoque mínimo e máximo, conforme a sua 

demanda, e a outra, achou mais interessante fazer a compra de forma trimestral ou 

semestral, gerando uma confusão muito grande no fornecedor no momento dos 

pedidos, e consequentemente na quebra da oferta dos descontos oferecidos e 

negociados. Outro ponto muito positivo entre as três empresas foi a forma de 

negociação do diesel. Começou-se a negociar o diesel entre os maiores fornecedores 

do mercado. Mas também nesta forma de negociação encontrou-se algumas 

dificuldades, como o fornecimento para regiões muito distantes das matrizes destas 

três empresas, onde nem todo o fornecedor tinha capacidade de fazer as entregas. 

Visto estas dificuldades mencionadas acima na compra em conjunto, tem como 

se imaginar a dificuldade que se terá em fazer compras em conjunto com várias 

empresas que não sejam do mesmo grupo econômico, e que tenham uma diversidade 

muito grande em termos de homologação de peças de fornecedores como o chassi e 

carrocerias em suas frotas. 

 

4.4. PESQUISA 

 

4.4.1 Empresas A, B e C 

 
Foi realizada uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa com entrevistas 

semiestruturadas da situação estudada. 

As entrevistas foram feitas presencialmente, e suas respostas analisada se 

comparadas com o com o prescrito nos textos do referencial teórico contido no 

presente estudo. 

O Apêndice A apresenta as questões formuladas aos responsáveis pelo de 

setor de compras das empresas A, B e C. 
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4.4.1.aAnálise das respostas  

 
Em resposta às questões formuladas e contidas no apêndice A, temos: 

Os Itens de compra são os maiores insumos empregados na manutenção dos 

veículos, como: pneus, combustíveis e peças, já que grande parte dos veículos 

utilizados pelas três empresas são modelos em comum entre elas. 

O insumo pneus serviu como referência para a pesquisa contida no apêndice 

A, podemos observar que cada empresa possui um custo de aquisição para o mesmo 

item: 

Tabela 1 – Quantificação do custo mensal de Pneus para cada empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2020) 

Na formulação do item para compra, a empresa A que atuou como gestora no 

processo de compras compartilhadas. 

 Foi elaborada a necessidade do item a ser adquirido, inicia um estudo interno 

com a área de oficina e avaliando o que está envolvido para identificar as 

necessidades. O responsável pelo processo na empresa A, convoca as empresas B 

e C para que manifestem em 5 dias as especificações do item de seu interesse para 

que seja realizada a cotação. 

A empresa B também necessita do mesmo item, porém não informa em tempo 

sua solicitação, por deficiência operacional interna e já tinha um fornecedor para 

efetuar a compra, surgiram problemas que não permitiram que essa compra 

ocorresse. Não participando dessa compra compartilhada, por não ter cumprido os 

requisitos para a conclusão. 

Mas a empresa C participou neste processo, mandando a informação dos itens 

de compra, enviado pelo responsável na elaboração do processo da empresa A,  após 

avaliar os itens que coincidiam com as suas necessidades, concorda em participar 

deste compartilhamento de compra. 

Empresa Preco un Qtd Total

A 1.520R$       110          167.200R$  

B 1.650R$       45            74.250R$     

C 1.730R$       35            60.550R$     

Total 190          302.000R$  

Situação compra Pneus

Compra Individual



 

| 39 | 

O processo de compartilhamento ocorreu porque o responsável envolvido da 

empresa A, atuou como gestor, identificando os itens de compra, procurava por itens 

de uso comum entre as três empresas. Decidiu identificar dentro dos próprios 

processos possíveis de compartilhamento, e compartilhou a informação na conclusão 

da elaboração, trocou experiências com as empresas B e C, com reuniões, que 

serviram de apoio na decisão de compartilhar e comprar os insumos comuns entre as 

empresas. 

A governança qualificada nestas ações do condutor neste processo de 

compras, o responsável na divisão de planejamento e governança da empresa A, e 

assume a posição de gestor, estabelecendo governança neste processo de 

necessidade de compras comum. 

Percebe-se liderança interna da empresa A mas fraca participação da empresa 

B, provocando desconforto e combinação praticamente exclusiva à empresa A. O 

conhecimento é produzido predominantemente pela empresa A e compartilhado com 

as demais. 

A empresa C se beneficiou com relação a custos e tempo envolvidos no 

processo de compra, porem as empresas B e C foram prejudicados em relação a 

desenvolvimento de conhecimento. 

Por fim, o ciclo de geração de conhecimento é absorvido pelos envolvidos, 

manifestam formalmente seu interesse em participar do processo de compra, que é 

efetivado de fato de forma compartilhada entre os participantes. 

Para que seja estabelecido uma rede eficiente é primordial a redução de custos, 

pois são exatamente esses custos que levaram as empresas a se integrar, impedindo 

a flexibilidade oferecida por uma relação de mercado. 

 

4.4.1.bResultados observados 

Com base no referencial teórico e pesquisas efetuadas, pode se verificar que 

durante o procedimento de compra compartilhada houve a criação de uma rede 

temporária entre as empresas participantes. 

Apesar da criação da uma rede, as características formaram rede temporária, 

nesse processo de compra bem sucedido e todas as empresas alcançaram seus 

objetivos. 

A empresa A que gerenciou o processo, teve praticamente todo o controle, de 

tal forma, que exerceu a governança entre as três participantes. A governança teve 
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alcance positivo na cooperação e no desenvolvimento das empresas que 

compartilharam. 

Sugere-se análise futura com amostra representativa das empresas frente a 

processos de compras compartilhadas, para acompanhamento do comportamento 

referente a formação de redes e governança, e o quanto é vantajoso financeiramente 

e economicamente. 

 
 

4.4.2 Farmácias Magistrais 

 

A pesquisa analisada utilizou-se, como metodologia básica, da pesquisa 

qualitativa por meio de um questionário quantitativo para cento e vinte farmácias de 

manipulações do estado do Paraná, tendo um retorno de sessenta e quatro 

questionários. 

Para melhor compreender o fenômeno das compras, nas farmácias de 

manipulação do Estado do Paraná, se realizou uma pesquisa de campo procurando 

conhecer melhor o funcionamento dessas organizações, no que diz respeito a sua 

estrutura e funcionamento. Foram pesquisadas 64 (sessenta e quatro) farmácias de 

manipulação, espalhadas por todo o território do Estado do Paraná, filiadas à 

ANFARMAG-PR – Associação Nacional das Farmácias Magistrais – Secção Paraná, 

uma amostra que representa 21,33% do universo, garantindo a necessária 

representatividade ao estudo.  Para verificar a política comercial dos fornecedores e 

operadores de transporte, foram pesquisados três fornecedores principais e os três 

transportadores mais utilizados pelas Farmácias objeto de estudo, procurando 

identificar questões relevantes para análise do modelo de negócio sob estudo.  

 

4.4.2.aAnálise Crítica da Pesquisa de Campo junto às Farmácias 

 

O instrumento de pesquisa analisado continha 28 questões desdobradas em 

154 variáveis como respostas possíveis, com questões fechadas e abertas e algumas 

em que foi utilizada escala Likert para medir a importância da variável para a farmácia 

pesquisada. As variáveis que se buscou verificar travam de questões como: espaço 

físico disponível para a armazenagem de matérias-primas/insumos, procedimentos de 
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armazenagem, procedimentos 69 de compras, posição hierárquica da área de 

compras, fatores críticos para decisões de compras entre outras. 

 

4.4.2.b Análise dos resultados 

 

A conclusão da pesquisa analisada, foi pela formação de uma central de 

compras no segmento de farmácias de manipulação, que surgiu de um projeto de 

consultoria que estava sendo implantado em uma farmácia que deu todo suporte para 

realização do estudo científico.  

As conclusões da pesquisa, recaem sobre a central de compras virtual, onde 

se centralizariam as informações (emissão de ordens centralizadas). Em função dos 

resultados mais efetivos encontrados nas pesquisas realizadas nos fornecedores que 

resistiram inicialmente frente à possibilidade da formação da central de compras por 

cooperativa ou por meio de uma estrutura física, por julgarem que estariam dando 

fôlego a um eventual futuro concorrente. 

Ainda sobre as vantagens em termos de custos de aquisição, na pesquisa 

estudada 42,19%, responderam que teriam vantagem em casos específicos; 37,50% 

que teriam vantagem; e 20,31% não acreditam neste benefício. A centralização do 

fluxo de informações, além de permitir que as pequenas empresas atuem como se 

fossem grandes, também permite que grandes empresas atuem como se fossem tão 

ágeis e flexíveis como uma pequena empresa. 

 

Fonte: Dissertação de mestrado, Centralização de compras como estratégia logística. O caso das 

Farmácias Magistrais 

 

4.4.3 Modelo centralizado de compras da empresa alfa: uma estratégia 
logística para melhoria de competitividade 

 
 

Pesquisa qualitativa na forma de pesquisa ação, criando uma central de 

compras na empresa Alfa, melhorando os processos e apurando os ganhos na 

competitividade da empresa.  

O estudo de caso usado foi o de uma empresa de origem familiar pertencente 

a um Grupo Empresarial de um Estado do Nordeste Brasileiro fundado em 1960, aqui 

denominado de Grupo Beta, cuja origem se deu na área de Transporte Público 
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Intermunicipal expandindo suas atividades para o Setor de Transporte Público 

Urbano. 

4.4.3.a Estudo de caso  

 

Durante a pesquisa ação a empresa passou por um processo de análise dos 

processos, buscando centralização das compras do grupo beta, ao qual a empresa 

Alfa faz parte. Estabelecendo processos e estrutura organizacional para a criação da 

central de compras.  

Para iniciar o processo de forma gradativa, a primeira fase foi definir quais 

famílias de produtos iriam ser negociadas e compradas de forma centralizada. 

Foram realizadas análises nas bases de dados, entrevistas com as partes 

envolvidas e para determinar os produtos que entrariam para o processo de compras 

estratégico se considerou três fatores:  criticidade do item, complexidade do mercado 

fornecedor e valor total da compra. 

Após a primeira avaliação entraram para o processo novo os seguintes itens: 

pneus e componentes (câmaras de ar, protetores e recauchutagem), peças de 

reposição para caixa de marcha, transmissão, carrocerias, freios e combustíveis. 

Alguns itens corporativos foram incluídos no processo de compras estratégicas, tais 

como: telefonia celular, sistema de internet e redes compartilhadas.   

O próximo passo foi priorizar as famílias de produtos que entrariam para o 

processo de compras estratégicas, foram agrupadas em ondas de acordo com seus 

potenciais de ganho e facilidade de implementação. 

4.4.3.bAnálise dos Resultados 

 

No período de um ano, com apenas alguns grupos de produtos sendo 

comprados através da central de compras, foi observado uma economia total de R$ 

604.431,00, na empresa Alfa, estes ganhos foram divididos em ganhos estruturais e 

de negociação.  

Além de negociações de preços foram reavaliados e modificados os prazos de 

entregas assim sendo possível reduzir os níveis de estoque de R$ 1.686.616,00 para 

R$ 387.786,00. Possibilitando um aumento do giro de estoque em mais de quatro 

vezes e de uma economia no ativo imobilizado de R$ 1.298.850,00. Esta economia 

proporcionou a Empresa ALFA um ganho financeiro estrutural de R$ 125.246,00.  
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Os benefícios com a criação de uma central de compras, foram além da 

redução de custos, através das mudanças, os processos de avaliação e seleção de 

fornecedores foram aprimorados, observando assim uma melhoria nos níveis de 

serviços prestados pelos fornecedores e como consequência aumentando a vida útil 

dos produtos. 

As melhores práticas no processo de compras, tornou o procedimento mais 

transparente e ágil.   

Avaliando o estudo de caso da empresa Alfa, é possível dizer que os resultados 

obtidos confirmaram a literatura estudada, indicando que a centralização de compras 

traz muitos benefícios as empresas, melhorando a qualidade dos fornecedores, 

reduzindo prazos de entrega, aumentando o poder de barganha e reduzindo os custos 

com compras.  

 

Fonte: Dissertação de mestrado, Modelo centralizado de compras da empresa Alfa: Uma estratégia 

logística para melhoria de competitividade. Universidade Federal da Bahia. 
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5.0 Desenvolvimento da Proposta de Solução 
 

5.1 Proposta de Solução 

 

Diante do exposto nos capítulos anteriores, propomos como solução a criação 

de um Centro de Compras Compartilhadas (CCC), que atenderá inicialmente cinco 

empresas, Planalto, Unesul, Viação Ouro e Prata, Sogil e Citral.  

O CCC será intermediário na negociação de compras das empresas 

solicitantes cadastradas, com isso gerando poder de barganha junto aos fornecedores 

devido as quantidades negociadas.  

Iniciaremos com três grupos de compras maiores: pneus, combustível e peças, 

as marcas deverão estar homologadas em conjunto pelas empresas participantes. 

As solicitações de compras serão enviadas através de um APP/plataforma web, 

que estará integrado ao sistema das empresas solicitantes, podendo ser feita de 

maneira autônoma através de avaliação de estoques mínimos e máximos, ou através 

de inserção manual conforme necessidade de cada empresa participante.  

O processo de realização de compras se dará através do CCC que realizará 

toda a negociação, bem como todo o processo de compras, conforme figura abaixo. 

 

Figura 1 - Estrutura do Processo de Compras 

 

Fonte: Os autores (2020) 
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Para aplicar a solução encontrada terá duas frentes de trabalho, uma 

envolvendo a criação do CCC e o desenvolvimento e criação do APP. 

 

5.1.1 Centro de compras compartilhados  

O CCC será estruturado em uma das empresas participantes, sendo 

gerenciado de maneira autônoma e respondendo para um comitê formado por 

representantes das cinco empresas, para isso a estrutura irá contar com 1 supervisor 

de Compras, 2 compradores e 1 comprador técnico. Conforme organograma.  

 

Figura 2 - Estrutura do CCC 

Fonte: Os autores (2020) 

 

O CCC será responsável por recepcionar todas as solicitações de compras, realizar 

a cotação, negociação, bem como processo de compras. 

Por se tratar de empresas que não são do mesmo grupo econômico, a 

negociação será realizada em conjunto, entretanto o processo de compras, emissão 

de notas, pagamento e envio de mercadoria será realizado na central, mas destinado 

a cada empresa participante do lote de compras. 

Os custos da estrutura compartilhada, será rateado entre as empresas 

participantes, por valor de compras transacionadas  através do CCC. 

 

  

Comitê CCC

Supervisor 

Comprador
Comprador 

técnico 
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5.1.2APP e Portal de compras compartilhadas 

Para o gerenciamento e funcionamento do CCC, será criado um portal de 

compras compartilhadas que funcionará via web e APP. 

O APP/portal terá funcionalidades para as empresas integrantes, para 

fornecedores e para o CCC, conforme figura a seguir. 

 

Figura 3 - Funcionalidades do Portal 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Funcionalidades para empresas solicitantes  

 Solicitação de compras: poderão ser feitas de forma automática ou 

através de intenção com o sistema da empresa de origem, o App terá 

está possibilidade; 

 Acompanhamento de solicitações: Está função servirá para que o 

solicitante de compras acompanhe em qual fase suas compras estão; 

 Indicadores: A empresa poderá montar um dashboard de indicadores 

conforme sua necessidade, alguns exemplos de indicadores: custo de 

peças, material mais comprado, variação de preços de uma compra para 

outra, fornecedor, entregas no prazo. Está funcionalidade funcionará 

Empresas

Solicitação de compras 

Acompanhamento  de 
solicitações 

Indicadores (custo e 
entrega)
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Montar lote economico 
de compra 
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como um BI tendo a informação no sistema será possível criar as visões 

de indicadores. 

 

Funcionalidades do centro de compras compartilhado  

 Montar lote econômico de compra: Está opção servirá para gerar o lote 

de compras proveniente das 5 empresas e gerar assim o pedido de 

compras; 

 Lançar solicitação de compra: Neste momento será lançado a solicitação 

de compra para o fornecedor; 

 Solicitações das empresas: Detalhamento de pedidos por empresa, 

gerando assim um gride, para estabelecer o percentual de participação 

de cada uma nas transações de compras levando em consideração o 

valor de compras gerado por cada uma; 

 Fornecedores: Esta funcionalidade permite o acesso a todos 

fornecedores cadastrados, bem como volume de vendas de cada um, 

toda a movimentação que o fornecedor fizer no portal; 

 Negociação: Ambiente onde acontecerá o processo de negociação 

propriamente dito, neste ambiente será possível avaliar as margens e 

diferenciação entre fornecedores, e será o portal de interatividade entre 

fornecedor e CCC; 

 Indicadores : O CCC poderá montar um dashboard de indicadores 

conforme sua necessidade. Está funcionalidade funcionará como um BI 

tendo a informação no sistema será possível criar as visões de 

indicadores. 

 

Funcionalidades Fornecedores  

 Cadastro: Ambiente onde o fornecedor irá se cadastrar; 

 Participar de cotação:  Neste ambiente o fornecedor terá acesso a todas 

as solicitações de compras do CCC, e escolherá as cotações que deseja 

participar; 

 Negociação: Ambiente onde acontecerá o processo de negociação 

propriamente dito, será o portal de interatividade entre fornecedor e 

CCC. 
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Vale ressaltar que além da  criação do APP e do CCC  para a concretização 

deste projeto, será necessário um forte trabalho de homologação de peças e 

mapeamento de peças genuínas versus peças originais, para que se tenha redução 

mais efetiva de custos da operação. Essa interação deverá ser constante entre todas 

as empresas que farão as compras em conjunto, para que se possa manter o nível de 

redução de custos que se desejava desde o início desta operação. 

Para ativar a solução, serão necessárias uma série de ações preliminares, 

conforme exposto no quadro 5W2H 

 

Figura 4 - Análise 5W 2H 

Fonte: Os autores (2020) 

 

5.2 Análise de Viabilidade 

 

5.2.1 Viabilidade técnica 

 

Consiste na verificação sobre a exequibilidade de um projeto. É quando se 

verifica a existência de recursos técnicos e/ou tecnologia que tornem as entregas 



 

| 49 | 

possíveis dentro das especificações definidas (Celismar, 2015). Observa-se se o 

projeto atende aos requisitos técnicos, tais como: existência de conhecimento e 

tecnologia necessários para a sua realização; adequação às leis e normas, tanto do 

estado e do Brasil (país onde o projeto será́ realizado), bem como as normas internas 

das organizações participantes. 

Para verificarmos a viabilidade técnica foram analisados os seguintes critérios: 

nível de informatização das empresas; requisitos de sistema das empresas 

necessários para integrar com a plataforma/app a ser desenvolvida; capacidade 

técnica do desenvolvedor da plataforma/app; funcionalidades da plataforma/app; 

capacidade técnica dos operadores da plataforma/app;  

 

Considerando as empresas deste estudo, todas já possuem em funcionamento 

algum tipo de software interno para gestão de compras, a condição para integração 

será transferida para o desenvolvedor da plataforma/app que, por sua vez, 

desenvolverá um software que atenda aos requisitos de integração. 

Sobre a funcionalidades da plataforma, separamos da seguinte forma: 

 

- Empresas aderentes: solicitar compra; acompanhamento de solicitação; 

painel com indicadores;  

 

- CCC: criar o lote de compra; lançamento de solicitação de compra; filtro de 

solicitações por empresas; cadastro de fornecedores; cadastro de empresas 

aderentes; painel com indicadores de desempenho e financeiros;  

 

- Fornecedores: solicitação de cadastro; aprovação de cadastro; cadastro de 

proposta em cotação; acompanhamento de solicitação; painel de indicadores. 

Quanto ao requisito técnico humano exigido para operar a plataforma/app não 

será exigido curso específico ou nível de graduação. Será necessário apenas 

afinidade mínima com tecnologia e treinamento específico realizado pelo fornecedor.  

 

Por fim destacamos que não há óbice legislativo nacional, estadual e, 

tampouco, municipal quanto à operação sugerida por este projeto. Quanto às normas 

internas das organizações, salientamos que três das cinco empresas trabalham com 

outra forma de compras compartilhadas para pontos específicos e as outras duas não 
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possuem regramento que impeça tal prática sendo viável tecnicamente, portanto, a 

realização deste projeto. 

 

5.2.2 Viabilidade operacional 

 

O objetivo do estudo de viabilidade operacional é verificar a eficiência e 

disponibilidade dos recursos envolvidos no funcionamento da empresa em análise, 

validar as dificuldades e benefícios quanto à mão de obra, materiais, equipamentos, 

insumos, suas quantidades e qualidades, os requisitos do cliente e sua aceitação. 

 

Os requisitos necessários de mão de obra para o funcionamento do CCC contam com 

1 supervisor de Compras, 2 compradores e 1 comprador técnico, que irão trabalhar 

44 horas semanais. 

 

Como o gerenciamento e funcionamento do CCC funcionará via web e APP, será 

criado um portal de compras compartilhadas. 

 

Para avaliar as dificuldades e benefícios seguimos um roteiro, a fim de auxiliar no 

levantamento dos requisitos: 

 

Performance: o método operacional que iremos utilizar oferece vazão e tempo de 

respostas adequados, pois já é usado atualmente pelas empresas.  

 

Informação: a operação atual oferece aos stakeholders informações corretas, úteis e 

com tempo adequado. 

 

Economia: a operação atual oferece serviços de informação como custo/eficiência 

adequados para a organização, havendo redução de custos e com o objetivo 

capitalizar o resultado das empresas. 

 

Controle: por ser usado um APP, internet, envolve segurança. Deve-se gerenciar a 

segurança das informações para evitar fraudes ou potenciais violações, mas esses 

controles não devem atrasar (burocratizar) a operação. 
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O APP terá funcionalidades para que as empresas integrantes do CCC e para 

fornecedores e possam através dele interagirem. 

 

5.2.3Viabilidade financeira 

 

Foram feitos levantamentos de estrutura física necessária para o 

funcionamento do CCC, assim como o levantamento dos custos para a sua operação 

conforme as tabelas a seguir. 

 

Tabela 2 – Análise de custos mensais CCC 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Tabela 3 - Análise do investimento em infraestrutura CCC 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Após o levantamento destes custos, foi feito o levantamento dos volumes de 

compras médias mensais de 2019 das 5 empresas dos integrantes deste PA, para se 
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obter o valor de compras total em um cenário de compras compartilhada, visando um 

ganho de valor de compra em função deste volume consolidado conforme na tabela a 

seguir. Foram escolhidas somente três contas de material para a análise do CCC em 

função da maior facilidade de negociação com os fornecedores. 

Combustíveis, onde será feita uma negociação de BID com os três maiores 

fornecedores de Diesel do mercado. 

Peças, que compreendem as peças genuínas dos fabricantes de chassis e 

carroceria, as peças originais, de fornecedores que fabricam peças para as 

montadoras de chassis. 

Pneus, que basicamente tem como únicos fornecedores, a Michelin e a Pirelli. 

 

Tabela 4 - Análise dos volumes de compras médios mensais 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Foram estipulados três cenários para análise, visando uma segurança maior 

para a decisão de escolha ou não do CCC. 

O cenário otimista, que será tratado como de número 1, vislumbra o maior nível 

de desconto nas três áreas de compras de material. Um desconto máximo negociado 

por um BID (vem do inglês, significa ofertar, fazer um lance, licitar) de até 9,375% em 

relação ao preço de mercado que é pago atualmente, março de 2020, de combustível. 

Para peças um desconto máximo de 8% e para pneus um desconto máximo de 6%. 

Esses descontos, em pesquisa em outras empresas do mercado, são factíveis, 

dependendo dos volumes a serem negociados. Estes descontos estão representados 

na tabela a seguir. 
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Tabela 5 – Cenário Otimista – Cenário 1 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

O cenário conservador, que será tratado como número dois, é aquele onde se 

vislumbra um nível de desconto conservador nas três áreas de compras de material. 

Um desconto negociado por um BID de até 7,500% em relação ao preço de mercado 

que pagamos atualmente, março de 2020, de combustível. Para peças um desconto 

máximo de 4,08% e para pneus um desconto máximo de 4,08%. Estes descontos 

estão representados na tabela a seguir. 

 

Tabela 6 - Cenário Conservador – Cenário 2 

 

 
Fonte: Os autores (2020) 

 

O cenário pessimista, que será considerado como de número 3, é aquele onde 

se vislumbra que seja onde se obtenha o menor desconto possível nas 3 áreas de 

compras de material. Um desconto negociado por um BID de até 6,094% em relação 

ao preço de mercado que pago atualmente, março de 2020, de combustível. Para 

peças um desconto máximo de 2,80% e para pneus um desconto máximo de 3,00%. 

Esses descontos, em pesquisa em outras empresas do mercado, são factíveis, 

dependendo dos volumes a serem negociados. Estes descontos estão representados 

na tabela a seguir. 
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Tabela 7 - Cenário Pessimista – Cenário 3 

 

 
Fonte: Os autores (2020) 

 

Para se analisar o resultado do CCC, para os volumes propostos e nos três 

cenários estipulados, confrontam-se os valores mensais de infraestrutura e pessoal 

necessários para o seu funcionamento, Tabela 2, assim como os valores iniciais de 

investimento em infraestrutura na empresa que o CCC for implementado, Tabela 3. 

Ainda serão levados em consideração os custos que poderão ser encerrados 

em cada uma das empresas em função da diminuição da estrutura necessária para 

compras, que será absorvida pelo CCC, conforme tabela a seguir . 

 

Tabela 8 – Redução de Custo Mensal por Empresa 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Analisando os três cenários propostos, verifica-se que todos são 

financeiramente viáveis, pois geram um resultado positivo mensal que cobre com 

muita folga os custos envolvidos para o funcionamento do CCC. 

No cenário 1, otimista, o resultado mensal na implementação do CCC é de R$ 

15.878.715,56 por ano que resultaria num valor médio mensal de R$ 1.323.226,30 , 

conforme tabela a seguir. 
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Tabela 9 – Ganho mensal com implementação CCC, cenário 1, otimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

No cenário 2, conservador, o resultado mensal na implementação do CCC é de 

R$ 12.048.930,56 por ano que resultaria num valor médio mensal de R$ 1.004.077,54, 

conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 10 – Ganho mensal com implementação CCC, cenário 2, conservador 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

No cenário 3, pessimista, o resultado mensal na implementação do CCC é de 

R$ 9.272.980,02 por ano que resultaria num valor médio mensal de R$ 772.748,34, 

conforme tabela a seguir 

. 

Tabela 11 – Ganho mensal com implementação CCC, cenário 3, pessimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 
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O custo mensal para se manter o CCC, representa, no cenário 1, otimista, 

2,00% do ganho com a implementação do CCC, figura 10. No cenário 2, conservador, 

representa 2,62% do ganho com a implementação do CCC, figura 11 e no cenário 3, 

pessimista, representa 3,37% do ganho com a implementação do CCC, figura 12. 

 

Tabela 12 – Percentual em relação ao ganho com implementação CCC, cenário 1, otimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Tabela 13 – Percentual em relação ao ganho com implementação CCC, cenário 2, conservador 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Tabela 14 – Percentual em relação ao ganho com implementação CCC, cenário 1, pessimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Portanto, pode-se concluir que a proposição do sistema de CCC é 

financeiramente viável, tornando este, uma forma muito importante na redução de 

custos com a implementação desta sinergia. A tabela a seguir resume os ganhos 

anuais esperados para os três cenários analisados. 
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Tabela 15 - Ganhos anuais esperados para os três cenários 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

5.3 Cronograma de Implementação 

 
Figura 5 - Cronograma 

 
Fonte: Os autores (2020) 
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6. Conclusões e Recomendações 
 
Conclusões  
 

O estudo demonstrou que é possível qualificar a cadeia de suprimentos, 

melhorar o desempenho e a qualidade do serviço prestado assim como na experiência 

percebida pelos clientes agindo de forma conjunta e ordenada na  aquisição de 

suprimentos. Mostrou de forma consistente a força de um projeto onde duas ou mais 

empresas catalisam recursos para que o valor gerado em conjunto seja superior ao 

valor gerado pelas empresas individualmente. Isso reforça a consistência do projeto 

em desenvolver alianças estratégicas entre as empresas para atingir seus objetivos 

em comum. 

Ficou evidenciado através dos conceitos, gráficos e dados apresentados que é 

viável a realização deste projeto e devido às dificuldades enfrentadas atualmente pelo 

setor, as empresas devem olhar com atenção e celeridade. 

Mesmo no cenário pessimista, no trabalho considerado como de número 3, ou 

seja naquele onde se vislumbra que seja se possa obter o menor ganho possível nas 

três áreas de compras de material, se verifica ter havido um ganho importante para as 

empresas envolvidas no CCC. 

O tempo e energia a serem despendidos nas fases iniciais das negociações, 

na elaboração e validação dos critérios para ordenar prioridades e validação de 

fornecedores parceiros, pode ser uma barreira difícil de ser vencida, porém, uma vez 

ultrapassada, os resultados são recompensadores e de curto prazo. À medida que os 

resultados forem percebidos e quantificados não será difícil encontrar empresas 

interessadas em aderir à essa nova modalidade, trazendo benefícios mútuos e 

imediatos.  

Outro fator a considerar é que os princípios e valores semelhantes entre as 

empresas participantes desse modelo compartilhado de compras se mostram como 

algo imprescindível para o sucesso e perpetuidade do projeto. Além disso, o 

engajamento da alta direção das empresas envolvidas na aliança estratégica é 

necessário como fator crítico de sucesso, pois a ansiedade por resultados de curto 

prazo pode ser um risco à sua maturação. 

Identificou-se também que é necessária uma liderança clara de um time para 

capitanear e tomar decisões dentro das políticas pré-estabelecidas entre as empresas 
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envolvidas no modelo compartilhado, pois é fundamental que a iniciativa tenha 

agilidade e atinja os prazos estabelecidos na etapa de planejamento.   

Por fim, entende-se que a comunicação entre as empresas e os colaboradores 

de todas as áreas da empresa deixando de forma clara o papel de cada uma delas no 

projeto e o que são os objetivos da iniciativa permitirão com que o projeto permeie e 

conte com a contribuição de todas as empresas envolvidas. 

O resultado da proposta deste projeto se limita às empresas aqui estudadas, 

não sendo possível contemplar mais empresas em virtude da falta de informações 

necessárias para tanto, tais como: tipo dos pneus, volume de diesel consumido e valor 

médio despendido com peças e pneus. 

 

Recomendações 

 
A primeira importante recomendação é definir de forma clara qual o objetivo a 

ser alcançado com a criação do centro compartilhado de compras e delinear como 

mensurar o alcance deste objetivo ao longo da implementação.  

Após esta definição recomenda-se a definição de um responsável formal dentro 

da empresa pelo projeto que capitaneará a execução das ações com um cronograma 

claro das macros etapas a serem executadas. 

Recomenda-se um estudo consistente de quais empresas agregarão para o 

alcance do objetivo proposto para a formulação de um comprometimento jurídico pode 

ajudar a sustentar o projeto principalmente no início quando os esforços são maiores 

que os resultados gerados. Além disso, a divulgação para o mercado da união de 

empresas deve ser consistente, a troca frequente de empresas em uma aliança pode 

gerar perda de credibilidade.  

É recomendado que toda a comunicação para o mercado seja muito bem 

estruturada entre as áreas de comunicação das empresas. A coerência e consistência 

de tal comunicação é fundamental para que o receptor da comunicação receba a 

mesma comunicação de todas as empresas participantes do projeto. Este 

alinhamento evita vários desalinhamentos tanto com os colaboradores das próprias 

empresas quanto com os clientes e demais stakeholders. 

Até que atinja a maturidade, o CCC passa por diversos níveis, passando por 

um caminho evolutivo para a melhoria do processo. Melhoria contínua, alinhamento 
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estratégico, tecnologia e inovação são essenciais para que o CCC atinja a sua 

maturidade com excelência. 
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APÊNDICE A 
 

Questionário aplicado aos responsáveis pelo setor de compras. 
 
 
Considerando que uma tomada de preços foi realizada de forma compartilhada entre 

as empresas A, B e C, e sendo o mesmo objeto de compra, responderam as seguintes 

questões: 

 

1. Como as partes se juntaram para a realização desta compra compartilhada, as 

necessidades são as mesmas? 

2. Qual foi a empresa responsável pelo gerenciamento da tomada de preços? 

3. Como foi o equilíbrio nestas ações de compra, o trâmite da compra ocorreu conforme 

programado, foi distribuído, alguma área trabalhou mais? 

4. A empresa A teve 99% de participação, como foi para a empresa B e empresa C 

participarem/acompanharem e contribuir com estas especificações feitas pela 

empresa A? 

5. Houve reuniões entre as empresas? 

6. Caso ocorra a implantação do sistema, haverá intercâmbios das empresas buscando 

algo comum? Como? 

7. As empresas possuem áreas responsáveis pelas compras? Qual área? 

8. Foi encontrada dificuldade no processo de compra compartilhada? Cite. 

 


