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Introdução
O projeto tem por finalidade apresentar uma proposta de 
aplicação dos conceitos de gestão de compras para uma 
empresa multinacional do ramo de varejo de autopeças.
Com muito potencial de desenvolvimento no Brasil, a empresa 
tem se estruturado para melhorar os resultados e atingir os 
objetivos esperados pela matriz nos EUA.
Com 5 anos de operação, a empresa ainda não tinha um 
departamento de compras estruturado e definido. Cada 
departamento fazia suas próprias compras de acordo com suas 
necessidades e restrições de orçamento. 
Apresentamos neste trabalho algumas oportunidades de 
desenvolver atividades relacionadas com a melhoria na gestão 
de compras da empresa.

Metodologia
A partir de uma pesquisa exploratória, procuramos conceitos 
amplamente utilizados para a gestão de compras. Descrevemos 
alguns dos principais conceitos, como classificação ABC das 
compras, técnicas básicas de negociação, boas práticas 
indicadas autores renomados na área, matriz de Kraljic.
Fizemos a definição do escopo do projeto, a pesquisa do 
referencial teórico, coletamos dados, fizemos uma analise 
quantitativa dos dados, aplicamos os conceitos estudados no 
referencial teórico, verificamos a da redução dos gastos e 
conclusão 

Objetivos
Implementar a área de compras de materiais improdutivos, 
aplicando conceitos teóricos e científicos desenvolvidos nos 
assuntos de gestão de compras, para que possamos atingir 
resultados financeiros reduzindo as despesas e melhorando a 
gestão do departamento de compras.

Resultados
Os conceitos apresentados nesse trabalho foram aplicados na 
empresa. Aplicamos os conceitos de curva ABC, organizamos a 
projeção para o próximo ano fiscal, contatamos concorrentes, 
analisamos as propostas e negociamos novos preços. 
Efetivamos todo o processo em 4 fornecedores, onde a 
projeção para o próximo ano de custos de aquisições era de R$ 
1.517.886,21. De acordo com os processos realizados, podemos 
ter uma economia de R$ 212.349,22, 14% do total projetado.
Considerando a média de 14% de economia e projetando para 
todos os fornecedores A e B, onde o custo projetado para o 
próximo ano fiscal é de R$ 3.212.044,17, podemos ter uma 
economia de aproximadamente R$ 450.000,00.

Conclusões 
O valor projetado de economia com as despesas, se mantendo 
a média de 14% de economia por fornecedor, poderá gerar 
uma redução nas despesas de 0,3% em relação ao faturamento 
previsto para o ano, melhorando assim o resultado geral da 
empresa e justificando o investimento em um departamento de 
compra centralizado, treinado e com processos bem definidos.
Dessa forma, podemos afirmar que todos os objetivos do 
trabalho foram atingidos e que as práticas estruturadas de um 
departamento de compras podem melhorar os resultados.
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Gráfico 1 – Metodologia aplicada 

Figura 1 – Resultados atingidos


