AGENDA
8:00 Networking entre profissionais
8:30 Abertura e Objetivo do Comitê
8:45 Abertura do tema sobre “Estruturação da Área de
Compras”
9:15 Debate

10:30 Fechamento e Próximos Comitês
10:45 Avaliação
11:00 Encerramento

Estruturação da Área de Compras
A estrutura da Área de Compras deve permitir foco na compra estratégica

Compras
Estratégicas

Demandas não recorrentes de alto valor
Aquisições recorrentes de alto valor anual, através
de projetos de compras, para obtenção de alto
potencial de sinergia e economia

Área de
Compras
Compras não recorrentes
Compras locais
Compras emergenciais

Compras
Transacionais

Suporte /
Atendimento

Gestão de Contratos e Cadastros
Homologação e Avaliação de
Fornecedores
Consolidação de indicadores
Atendimento e suporte aos usuários

Estruturação da Área de Compras
Exemplos de Estruturas Operacionais da Área de Compras
Híbrido
Centralizado

Híbrido Descentralizado

Totalmente Descentralizado
CPO

CPO

Operações

100% UN

• Não há coordenação centralizada
de Suprimentos
• Equipes alocadas em diferentes
sites
• Compras realizadas por site/ UN

Suprimentos
dedicado por
UN, site

Gestor de
Categorias
cross-UN

70% UN

• Gestores de Categorias coordenam
a estratégia de Compras
• As equipes alocadas nas UNs não
reportam ao CPO

Suprimentos
Gestor Cat.
Suprimentos
Comprador

Suprimentos
cross-UN

Operações

Operações

30% SC

CPO

Suporte

Gestor
Categorias

CPO

Suporte

Suporte

Suporte

Suprimentos
dedicado por UN,
site

Totalmente Centralizado

70% SC

30%UN

• Gestores de Categorias
centralizados para determinadas
categorias
• Gestores de Categorias na UN para
categorias chave
• Equipe dispersa fisicamente

Suprimentos
UN

Operações

100% SC

• Todos os colaboradores de
Suprimentos se reportam ao CPO

Estruturação da Área de Compras
A estruturação da Área de Compras deve ser executada de forma que possibilite maximizar
a contribuição de valor para a empresa e preparando-se para o futuro, seguindo os
seguintes princípios básicos:
n

Estrutura Eficaz
n

Princípios Básicos
para a Estruturação
da Área de Compras

Tecnologia

n

Especialização nas
Categorias

n

Eficiência e
Transparência

n

n

n
n

n

Flexibilidade

n

n

Atividades divididas por característica técnica, grau de
impacto, conhecimento e custo
Aprimoramento dos controles
Ferramentas de compras
Ferramentas para indicadores e visibilidade

Gestor de Categorias
Compradores Especializados

Racionalização e automação do processo de compras
Garantia de atendimento do nível de serviço

Habilidade para resolver emergências
Conhecimento das particularidades regionais
Agilidade

Eficiência e eficácia são palavras semelhantes no entanto, existem diferenças sutis na definição e utilização de ambos os termos, sendo
que a eficiência seria o ato de “fazer certo as coisas”, enquanto que a eficácia consiste em “fazer as coisas certas”.

