Compras

Compras no comando: a caminho do sucesso
Uma pesquisa da SAP® realizada em conjunto com
a Procurement Leaders Network

Compras no comando: a caminho do sucesso

Sumário
4	Mudança de ambiente, mudança de práticas
Sobre a pesquisa

5	Principais descobertas
Tendências
Estrutura, alcance e desempenho
Colaboração
Sustentabilidade

6

Tendências

7	Estrutura, alcance e desempenho
Foco na geografia
Gastos, análise, gastos, análise
Alcance por categoria

10

Colaboração
Colaboração externa
Colaboração interna

13	Sustentabilidade
14	A caminho do sucesso
Saiba mais
Sobre a Procurement Leaders Network

Compras no comando: a caminho do sucesso

3

Compras na economia global

Mudança de ambiente,
mudança de práticas
Enquanto a economia global continua tentando
encontrar saídas para a crise, as equipes de
Compras continuam sendo responsáveis por
encontrar maneiras de controlar os custos.
Outros eventos globais, como desastres naturais e volatilidade dos preços de commodities,
também deixaram o pessoal de compras tendo
que lidar com riscos crescentes de suprimento.
O artigo examina como muitas áreas de compras
já efetuaram mudanças em suas estratégias
ou pretendem fazê-lo nos próximos dois anos.
Esta pesquisa foi realizada pela Procurement
Leaders Network e pela SAP.
Sobre a pesquisa
Esta análise se baseia em mais de 500 respostas de executivos de compras e cadeia de suprimentos em todo o mundo –
pesquisa realizada durante junho e julho de 2011. Oitenta e dois
por cento dos entrevistados definiram compras como sua responsabilidade essencial e 12% declararam-se gestores de cadeias
de suprimentos. Além desses, 71% estão no nível de gerência
sênior ou acima, incluindo vice-presidente sênior ou vice-presidente, ou equivalente e diretor de compras (CPO). Quarenta
e sete por cento dos entrevistados estão baseados na Europa,
18% nos Estados Unidos e 9% na Australásia. Os entrevistados
trabalham em todos os setores do mercado, sendo que um
terço representa empresas com receitas anuais acima de USD
10 bilhões e 46% representam empresas cujos gastos anuais
com suprimentos estão acima de USD 1 bilhão. As organizações
representadas nesta pesquisa empregam, individualmente,
uma média de 67 colaboradores em tempo integral (FTEs).

Visão geral de estratégias empresariais para funções de compras

Principais descobertas
O relatório se concentra em quatro áreas principais: tendências;
estrutura, alcance e desempenho; colaboração e sustentabilidade. Muitas das questões da pesquisa versam sobre as condições atuais e as expectativas para as áreas em foco, nos próximos
dois anos (veja a Figura 1).
Tendências
Sourcing estratégico e a redução ou localização de cadeias
de suprimentos são itens importantes para os entrevistados
em termos de iniciativas principais, neste momento e daqui a
dois anos. O sourcing estratégico pode incluir várias iniciativas,
como análise de gastos, projetos de sourcing; solicitação de
informações, propostas ou cotações (RFx) e leilões reversos etc.
Cadeias de suprimentos menores implicam mais agilidade,
menos possibilidades de interrupção e menor risco de variação
cambial que, no longo prazo, podem reduzir custos.
Estrutura, alcance e desempenho
Os profissionais de compras estão se conscientizando de que,
no ambiente econômico atual, eles precisam reduzir os gastos,
aumentar a economia de custos e identificar os riscos de fornecedor para que suas empresas sejam bem-sucedidas. Tudo
isso pode ser alcançado por meio de processos eficazes de
análise de gastos.

Colaboração
A colaboração com fornecedores é considerada como a iniciativa que mais crescerá em importância nos próximos dois anos.
Isso porque, a colaboração com fornecedores pode melhorar
os processos da empresa e aprimorar o desempenho da cadeia
de suprimentos, superando os limites da empresa. Sessenta
e seis por cento dos entrevistados classificaram a colaboração
com fornecedores como extremamente ou muito importante.
Outros 19% preveem que em 2013 essa abordagem será
extremamente ou muito importante.
Colaboração interna também é um tópico que está na ordem
do dia, pois a atividade de compras continua ganhando importância nas organizações e tendo mais visibilidade que nunca.
Para mais de quatro quintos dos entrevistados, a atividade de
compras agora é considerada de maneira mais positiva em suas
empresas, em comparação com o que ocorria há dois anos.
Sustentabilidade
Devido a maior foco no controle de custos, algumas pessoas
podem se surpreender que a sustentabilidade esteja alcançando
o mesmo grau de importância que a colaboração com fornecedores nos próximos dois anos. Na verdade, 68% dos entrevistados consideram a sustentabilidade como extremamente
ou muito importante em 2011, enquanto a expectativa de 81%
é de que seja extremamente ou muito importante em 2013.
Além disso, evidências sugerem que o aumento do foco em
sustentabilidade e responsabilidade social corporativa esteja
mais relacionado a motivos comerciais do que filantrópicos.

Figura 1: Estratégia de adoção atual e planejada
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Compras sob a ótica da comunidade empresarial e as estratégias atuais e futuras

Tendências
Como mostrado na Figura 2, várias iniciativas surgem nos radares dos executivos de compras. A colaboração com fornecedores,
que será discutida mais detalhadamente neste relatório, é a
iniciativa que mais cresce no interesse dos entrevistados para
os próximos dois anos. Há várias outras que também despertam o interesse.
Desenvolvimento de talento e habilidades está em primeiro
lugar na lista de iniciativas importantes para os profissionais
de Compras. Mais do que qualquer outra, essa iniciativa é considerada como "extremamente importante", tanto agora quanto
em dois anos. Isto é, 84% a consideram extremamente ou muito
importante no momento e, na expectativa de 94%, ela será
extremamente ou muito importante em 2013.
Quase metade dos entrevistados (49%) classificou a redução
ou localização das cadeias de suprimentos como extremamente ou muito importante em 2011. Esse resultado não chega
a ser surpreendente, tendo em vista o foco atual em redução
de riscos e otimização das cadeias de suprimentos. Esse foco
aumentará mais, sendo que a expectativa de 62% é que se
torne extremamente ou muito importante em 2013. A redução
das cadeias de suprimentos pode significar a mudança da
produção ou do sourcing para perto dos mercados existentes

ou o desenvolvimento de mercados nos países em que o custo
é mais baixo e que comportam fabricação ou sourcing.
O aumento no volume do sourcing estratégico também surge
como a principal iniciativa e uma das que mais cresce em importância. Além de realizar mais análises de gastos, projetos de
sourcing, RFx e leilões reversos, o sourcing estratégico pode
também incluir consolidação e antecipação das necessidades
de suprimento, análise de histórico dos padrões de compras
e monitoramento de tendências do mercado atual. Para 82%
dos entrevistados, o aumento dessa prática é extremamente
ou muito importante, sendo essa a expectativa em dois anos
para 88%. A tecnologia também tem sua função aqui. A pergunta
"Em qual área tecnológica você está concentrado atualmente?"
teve como resposta mais frequente (29%) as compras operacionais (automatização de requisições, pedidos de compras etc.).
Nos próximos dois anos, 23% dos entrevistados disseram que
a área de tecnologia em que estarão focados é a de sourcing
estratégico.
A terceirização das atividades de compras figura como um dos
últimos interesses dos entrevistados, com 41% concordando
que não é importante atualmente e 29% acreditando que não
será importante em 2013.

Figura 2: Principais iniciativas classificadas como extremamente ou muito importantes
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Como funcionam os modernos departamentos de compras

Estrutura, alcance e desempenho
A mudança da estrutura dos departamentos de compra não revela
surpresas e a centralização permanece como tendência constante. Conforme mostrado na Figura 3, a estratégia "center-led"
(administração centralizada de decisões estratégicas e execução
descentralizada das transações) é a mais popular e ainda mais
comum do que o modelo centralizado, no qual todas as atividades de compra são administradas centralizadamente. Na estratégia "center-led", as transações descentralizadas são ditadas
por estratégias centrais de compras. Versões anteriores desta
pesquisa mostram que, em 2008, mais de 35% das empresas
pesquisadas seguiam um modelo descentralizado, a expectativa
para 2013 é de que essa porcentagem fique pouco acima de 5%.

Foco na geografia
Os entrevistados foram questionados sobre o foco de compras
em várias regiões geográficas (veja a Figura 4). Para aqueles
com presença global, as áreas com maior foco são América do
Norte e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). No entanto, as
regiões com previsão de crescimento nos próximos dois anos
parecem ser Ásia-Pacífico (especialmente com o acentuado
crescimento da Índia) e Leste da Europa. Os resultados mostram
outro centro despontando na América do Sul, provavelmente
sendo conduzido pelo crescimento do Brasil.

Figura 3: Estrutura da organização de compras
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Figura 4: Foco em compras por geografia
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Gastos, análise, gastos, análise
A análise de gastos continua sendo avaliada como um processo
de compras moderno e crucial. Mais e mais empresas estão
aproveitando informações de gastos para formular estratégias
de sourcing e considerando esse recurso uma ferramenta
essencial para medir o impacto geral de compras nos negócios,
em termos de KPIs. Como se observa na Figura 5, quase todos
os aspectos da análise de gastos são vistos como crescentes
nos próximos dois anos, em particular o uso de tecnologias
de enriquecimento e depuração de dados de gastos.

Figura 5: Uso e gestão de análises de gastos
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Alcance por categoria
Historicamente, as categorias de gastos sob a administração
de compras se limitavam àquelas relativas a materiais diretos
e às categorias de serviços diretos e indiretos. Aqui também
observamos mudanças, tendo os entrevistados se referido ao
crescente envolvimento nas categorias mais estratégicas como
marketing, publicidade e serviços profissionais. Conforme
mostrado na Figura 6, foi citado algum nível de influência
e envolvimento do pessoal de compras em mais de 75%
dos gastos nessas categorias.

Figura 6: Impacto de compras em determinadas categorias de gastos
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Colaboração interna e externa entre compras e outras funções empresariais

Colaboração
Colaboração externa
De todas as iniciativas que os entrevistados foram solicitados
a classificar como importante ou extremamente importante no
momento e nos próximos dois anos, a colaboração com fornecedores é uma daquelas em que cresce o interesse. Enquanto
apenas 22% dos entrevistados classificaram a colaboração
com fornecedores como iniciativa extremamente importante
em 2011, esse percentual subiu para 38% em 2013. Em termos
gerais, quanto maior a empresa, mais importante é a colaboração com fornecedores. No entanto, a Figura 7 mostra que
a maioria das empresas ainda pretende estabelecer uma colaboração mais proativa e consistente com sua base de suprimento
no futuro, enquanto 81% declaram que atualmente isso
é basicamente reativo.
Lançando mão dos recursos certos de colaboração com fornecedores, as empresas podem se integrar a fornecedores de todos
os portes e permitir que se vinculem aos processos de compra
da empresa. Quase 60% dos entrevistados informaram usar
ou pretender usar software de gestão para administrar informações, registros, ciclo de vida ou desempenho de fornecedores
da empresa.

Figura 7: Abordagens para colaboração com fornecedores
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No momento, o controle de custos é a principal prioridade dos
programas de gestão de fornecedores dos departamentos de
compra, e ao que parece essa situação não vai mudar. Isto é,
51% citam esse item como principal prioridade atual e 38%
declaram que isso será sua principal prioridade em dois anos.
A colaboração com fornecedores é citada como principal prioridade, mesmo assim, a maioria dos entrevistados não tem
nenhum colaborador em tempo integral (FTE) dedicado à função;
32% informam que apenas 10 de 25% de seus FTEs têm algum
foco no assunto. Claramente, para a maioria das empresas,
são necessários mais recursos e foco para dar um novo rumo
à colaboração com fornecedores.
Colaboração interna
Do ponto de vista interno, as atividades de compra estão sendo
vistas de maneira mais favorável do que nunca. Na verdade,
82% dos entrevistados disseram que as atividades de compra
agora são vistas mais positivamente em suas empresas, se comparado aos dois últimos anos. Em parte, isso se deve à maior
preocupação com a redução de custos, decorrente da recessão
e da crise econômica global, que empurrou os departamentos
de compras e o trabalho que eles executam para a linha de
frente (veja a Figura 8).

Figura 8: O impacto da recessão econômica na função de compras
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O percentual de entrevistados que
classificou talento e desenvolvimento
de habilidades como iniciativa
"extremamente importante", hoje
e daqui a dois anos, foi maior do que
qualquer outra iniciativa.

Sessenta e oito por cento dos entrevistados dizem que, influenciados pelos eventos globais recentes, como desastres naturais,
volatilidade dos preços das commodities e incertezas econômicas,
já trabalham ou planejam trabalhar de maneira mais integrada
com outras funções empresariais internas. E mais, 63% afirmam
que, em resposta a esses eventos, a atividade de compras agora
está mais envolvida em decisões empresariais estratégicas. Por
isso, a atividade continua sendo o foco das atenções e duas vezes
mais entrevistados esperam que essa ocupação possa levá-los
a assumirem posições estratégicas e de diretoria. (veja a Figura 9).
As atividades nas quais os departamentos de compras colaboram
com os controladores de orçamento estão mudando. Por exemplo,
58% dos entrevistados disseram que atualmente trabalham com
os controladores para identificar oportunidades de economia
e descobrir fornecedores. Somente 42% disseram que colaborarão em 2013 nessas áreas. Por outro lado, somente 37% atuam
junto com os controladores para identificar ideias de geração de
receita e desenvolver planos de parceria com fornecedores estratégicos. No entanto, em 2013, 63% dos departamentos de compras
entrevistados trabalharão nessas áreas.

Figura 9: Estrutura interna de geração de relatórios
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Abordagens em resposta aos desafios da sustentabilidade

Sustentabilidade
Apesar dos inúmeros desafios operacionais que as empresas
enfrentaram recentemente, a relevância dos problemas de
sustentabilidade e de responsabilidade social corporativa (CSR)
continua crescendo. Por exemplo, 58% dos entrevistados classificaram a sustentabilidade como iniciativa extremamente ou
muito importante em 2011, enquanto a expectativa de 81% é
de que ela se torne extremamente ou muito importante em 2013.
No entanto, poderia parecer que motivos comerciais são tão
importantes para a sustentabilidade quanto à filantropia. Mais
da metade dos entrevistados (52%) disse que os CEOs e as
equipes de gestão de suas empresas reconhecem que os principais condutores da competitividade são a sustentabilidade
e a responsabilidade social corporativa. Consequentemente,
46% das empresas pesquisadas informaram dispor agora de
um diretor de sustentabilidade ou um líder de responsabilidade
corporativa no nível da diretoria. Quase a mesma proporção de
entrevistados disse que suas empresas participam ativamente
de fóruns de responsabilidade corporativa e sustentabilidade,
como projetos de divulgação de emissão de carbono.
Uma abordagem menos rigorosa é usada na aferição de sustentabilidade e CSR. Menos de um terço das empresas (29%) produz
relatórios de atividades de compras sustentáveis e apenas
14% dos entrevistados informaram que esse relatório está em
desenvolvimento (veja a Figura 10). Em resposta à pergunta
"Como sua empresa está desenvolvendo políticas ou estratégias

Figura 10: Empresas que produzem relatórios
de sustentabilidade
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corporativas em sustentabilidade?", 58% dos entrevistados
disseram que usam benchmarks setoriais e 55% também
fazem benchmark entre suas empresas e outras.
No entanto, quase metade (47%) dos entrevistados tem algum
tipo de política de compras responsáveis à qual seus fornecedores
são solicitados a aderir, sendo que outros 31% estão planejando
ou implementando essa política. Em geral, quanto maior a empresa,
maiores as necessidades. Sessenta por cento dos entrevistados
que representam empresas cujas receitas anuais estão acima
de USD 10 bilhões já contam com políticas de compras responsáveis e 25% estão pretendendo implementar uma. Apenas
29% das empresas com faturamento anual menor que USD
250 milhões dispõem de tal política, apesar de 46% dizerem
que planejam adotar uma.
Geralmente essas políticas têm foco em códigos de ética, questões ambientais, e saúde e segurança. Para comprovar a conformidade, a maioria dos fornecedores recorre à própria auditoria
interna, tanto para preencher pesquisas (44%) quanto para
fornecer suas declarações e políticas sobre práticas de sustentabilidade e CSR (39%). Mais de um quarto dos entrevistados
disse que suas empresas não auditam fornecedores nessas
áreas e apenas 23% informaram que contratam, para esse fim,
empresas globalmente reconhecidas.
Quanto à mudança de aspectos da sustentabilidade, um código
de ética com integridade empresarial é a área de maior importância no momento e a expectativa é de que esse cenário continue
nos próximos dois anos. Em relação à sustentabilidade em compras, quase 60% dos entrevistados esperam poder contar, nos
próximos dois anos, nas funções de compras, com pessoal
dedicado à responsabilidade social corporativa, em comparação
com os atuais 42%. Da mesma forma, 60% das empresas
planejam dar treinamento em CSR para o pessoal de compras
e utilizar KPIs de sustentabilidade e CSR, nos próximos dois
anos, em comparação com os 40% atuais. O mais interessante,
entretanto, é que três quartos dos entrevistados declaram que,
em dois anos, a proporção de sua estrutura de bônus será vinculada a metas de sustentabilidade e CSR, em comparação
com apenas um quarto atualmente. Isso parece ligado à noção
de que a sustentabilidade, mais que uma questão comercial,
é uma questão social.
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O futuro da atividade de compras

A caminho do sucesso
Os executivos de compras continuam a aprimorar suas abordagens para melhor alinhamento das funções com as realidades
externas e as metas corporativas. A colaboração interna à empresa
e com os fornecedores, sobretudo quando relacionada à inovação descendente, continua aumentando. O alcance geográfico
e por categoria está expandindo e se modificando para atender
ao crescimento empresarial e o impacto de compras é reconhecido pelas diretorias. O desenvolvimento de novas políticas
e procedimentos para gerenciar riscos de fornecedores e promover a sustentabilidade e a CSR continua, pois as empresas
se comparam com suas concorrentes líderes de mercado.
Além disso, a utilização de tecnologias para apoiar e instanciar
esses processos é considerada essencial, à medida que se
ampliam os investimentos em software.
A SAP e a Procurement Leaders Network esperam continuar
com essa pesquisa anual e com o debate sobre a evolução das
modernas organizações de compras.

Saiba mais
Para saber como a SAP pode otimizar as estratégias de compras de sua empresa, entre em contato com o representante
da SAP ou visite www.sap.com/procurement.

Sobre a Procurement Leaders Network
A Procurement Leaders Network é uma comunidade internacional, administrada pelos associados e com enfoque exclusivo
em profissionais executivos de compras, sourcing e gestão da
cadeia de suprimentos. A rede serve de catalisador para disseminar inovação, liderança e estratégia e foi desenvolvida para
atender às crescentes responsabilidades globais de seus
membros. Ela fornece perspectiva e insight de alta qualidade
sobre importantes questões corporativas, além de compartilhar
novas ideias, abordagens e estratégias para que seus membros
enfrentem os desafios empresariais atuais e futuros. Para obter
mais informações ou para se associar, visite
www.procurementleaders.com.
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