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MÓDULO 1: O QUE É GESTÃO DE COMPRAS? 

A gestão de compras nada mais é que do que a atividade de obter com 

eficiência os materiais certos, nas quantidades corretas, com entregas na 

data certa e com os preços mais vantajosos para a empresa. 

É uma atividade fundamental para o bom gerenciamento e sucesso da 

organização, pois ela tem consequências diretas no lucro da empresa. Para 

se ter uma ideia de sua importância, hoje uma empresa gasta em média de 

50% a 80% da sua receita bruta com compras. Por isso, a empresa deve investir 

em um gestor de compras especializado e em um sistema de gerenciamento 

eficaz. 

Além disso, deve manter uma lista sempre atualizada dos fornecedores para 

poupar tempo na hora de cotar preços. Outro ponto importante é a 

habilidade do gestor de compras em manter relacionamento, estes são 

importantes na hora de negociar preços e prazos. 

Além de todos esses cuidados, é importante também, que o departamento 

de gestão de compras deve trabalhar em parceria com outros setores da 

empresa na conscientização dos funcionários no que tange à economia dos 

materiais e bens utilizados. 

A administração de compras ou gestão de compras é a atividade 

responsável pela aquisição de materiais e matérias-primas dentro da empresa 

de acordo com as políticas específicas a cada organização, incluindo os 

cálculos relacionados à despesa com estocagem e depreciação, análise dos 

sistemas de custeio e avaliação das instalações. 

Parte essencial no processo de suprimentos, a administração de compras 

possibilita um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na empresa 

evitando-se gastos desnecessários com a aquisição de materiais, 

depreciação e estocagem. Cabe ao administrador de compras planejar as 
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aquisições de forma a realizá-las no tempo correto, na quantidade certa e 

verificar se recebeu efetivamente o que foi adquirido, além de trabalhar o 

desenvolvimento de fornecedores. 

MÓDULO 2: ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS 

Qual é o ciclo de compras? 

Dito tudo isso, chegamos ao ciclo de compras de uma empresa. Aqui, a 

função de compras não está só na aquisição de materiais e produtos, 

compreende também a seguinte lógica de trabalho: 

Receber e analisar as solicitações de compras 

O primeiro aspecto de um ciclo de compras está em receber as requisições 

de compras feitas pelos demais departamentos da empresa. Entretanto, é 

preciso ir além a analisar a real necessidade de fazer tais aquisições. 

Neste sentido, será verificado se realmente o produto acabou na empresa, 

analisando o seu estoque, se o serviço solicitado atenderá, efetivamente e na 

prática, as necessidades dos colaboradores, entre outros pontos, 

fundamentais para que o gasto seja feito de forma consciente e sem 

prejudicar o orçamento da organização como um todo. 

Cadastrar fornecedores 

O passo seguinte do ciclo de compras é buscar os melhores fornecedores, 

que ofereçam serviços de qualidade, sejam bons de negociação e tornem-

se verdadeiros parceiros da empresa, no sentido de ambos criarem uma 
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relação que seja uma via de mão dupla, ou seja, que todos saiam 

beneficiados. 

Coletar preços 

Parte do processo de cadastrar fornecedores e fazer uma coleta de preços, 

para que assim seja possível definir aqueles que estejam de acordo com 

orçamento organizacional para os tipos de aquisições que se pretende fazer. 

Este é um processo que parece simples, mas tem nuances um tanto quanto 

complexas, uma vez que é necessário optar pelo custo baixo e acessível, mas 

ao mesmo tempo que ofereça a qualidade necessária nos produtos e 

serviços adquiridos. 

Julgar propostas 

Este é o momento do ciclo em que serão analisadas as propostas de cada 

fornecedor, bem os preços, o custo-benefício de cada um, para que assim 

seja possível definir aquele ou aqueles que estão mais aptos a atender às 

necessidades da organização, no que diz respeito à qualidade de prestação 

de serviços e bons preços. 

Constatar preço, prazo e qualidade do material 

Aqui é o ponto em que o ou os fornecedores já foram escolhidos e serão, mais 

uma vez, repassados os valores combinados para a compra, o prazo de 

entrega, bem como a qualidade do material adquirido, caso estejamos 

falando da compra de produtos e suprimentos. 
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Receber e armazenar a compra 

Esta etapa diz respeito ao recebimento e armazenamento da mercadoria 

adquirida. Em um primeiro momento, ou seja, no ato do recebimento, é 

necessário conferir o material, para que analisar se não ocorreram avarias, se 

não tem nenhuma danificada, entre outros que façam com que haja a 

necessidade de se devolver a compra para o fornecedor. 

Caso esteja tudo de acordo com o combinado, é preciso direcionar cada 

produto para seus respectivos locais de armazenamento, para que assim não 

ocorram também danos, por terem sido guardados em locais impróprios. 

Aprovação de pagamento para o fornecedor 

Após seguir cada uma das etapas acima, tendo tudo dado certo, já é possível 

solicitar que o fornecedor emita fatura e aprovar o pagamento desta, para 

que assim se cumpra o combinado e a empresa passe a ter seus fornecedores 

como um de seus grandes aliados. 

Além destes pontos e etapas do ciclo de compras há também alguns outros, 

que são consideradas também atribuições do departamento de compras: 

• Administrar estoques; 

• Suprir a empresa com um fluxo seguro para atender suas necessidades; 

• Assegurar a continuidade de suprimentos; 

• Selecionar os melhores fornecedores do mercado; 

• Negociar de maneira eficaz. 
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Como se preparar para atuar no setor de compras 

Para que o setor de compras influencie positivamente o seu negócio é preciso 

que ele tenha processos bem definidos e os execute fielmente. Uma boa 

forma de gerenciar as compras da sua empresa é investir no treinamento dos 

colaboradores responsáveis por essa área tão importante para a organização. 

Em uma realidade em que é crescente a demanda por gestores capazes de 

entregar resultados cada vez mais expressivos, faz toda a diferença ter 

profissionais preparados para liderar o setor de compras e que lidem bem 

com os desafios de se trabalhar em ambientes e mercados altamente 

complexos, voláteis, incertos e de intensa concorrência. 

MÓDULO 3: CONDIÇÕES DE COMPRA 

Como organizar seu processo de compra 

Um processo de compra organizado fornece à empresa uma estrutura clara 

e detalhada na qual ela pode resultar na decisão correta, com as 

necessidades comerciais exatas. Segue abaixo, algumas sugestões que 

podemos melhorar a sua área de compras: 

Fazer uso da tecnologia 

Ao automatizar seu processo de compra, você pode economizar tempo, 

diminuir os riscos do negócio, simplificar os processos e reduzir os custos 

administrativos. 

Por exemplo, ao adotar o Sistema X, as empresas podem se beneficiar de um 

processamento mais rápido, melhor visibilidade em relação ao rastreamento 
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de pedidos de compra e uma redução no investimento intensivo em mão-de-

obra. 

Capacite o departamento de compras 

treine o departamento com as informações necessárias de especificações de 

produtos / serviços e solicite os requisitos de maneira oportuna. 

informações como a lista de preços, ou uma lista de fornecedores aprovados 

ou até mesmo informações detalhadas sobre o produto / serviço, como e 

quando necessário, devem ser facilmente acessíveis para evitar atrasos 

desnecessários. 

No sistema Nomus, a tela de “Solicitações de compras”, serve para a empresa 

colocar as suas necessidades de insumos. 

Melhorar as relações com fornecedores 

A maioria dos fornecedores não se importam em reconsiderar os termos do 

contrato, se eles acreditarem que obterá mais negócios com você no futuro. 

Além disso, a gestão de risco, no que diz respeito a mercadorias danificadas 

ou entregas atrasadas, é uma área que se torna mais fácil de navegar se 

ambas as partes desfrutam de um relacionamento saudável em vez de estar 

em condições contraditórias. 

Com um fornecedor confiável e colaborativo a bordo, a necessidade de 

reavaliar fornecedores e termos e contratos é reduzida, há margem para 

negociações de preço e seu departamento de compras não terá que se 

apressar em pedidos de última hora. 
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Estabelecer um modelo operacional 

Concentre-se em delegar responsabilidade com base nos pontos fortes dos 

membros da equipe de compras para as tarefas comerciais e técnicas. 

Certifique-se de que existe um cartão de pontuação de desempenho e um 

objetivo, visão e estratégias de aquisição documentados que são 

periodicamente revisados pela alta administração. 

Faça com que a sua equipe de compras participe de reuniões cruciais 

relacionadas a vendas e satisfação do cliente, para que elas estejam 

relacionadas com o funcionamento e as entregas das diferentes seções do 

departamento. 

Qual o papel do departamento de compras no processo de compra? 

O departamento de compras de uma empresa tem várias responsabilidades. 

Ter uma equipe qualificada para atender a essas responsabilidades é 

fundamental para o sucesso do negócio. 

A seguir, algumas das principais responsabilidades do departamento de 

compras de uma empresa: 

• Coordenar as necessidades de compras com os departamentos que 

registraram as necessidades; 

• pesquisar e conduzir estudos de mercado para compras; 

• identificar fornecedores; 

• analisar propostas. 

Antes de delegar responsabilidades ao departamento de compras, é 

importante delinear uma política de compras para o seu negócio. 
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Ele pode servir como um guia dentro do departamento de compras e ser 

usado como uma ferramenta de conhecimento para novos membros da 

equipe. 

O escopo de uma política de compras, é claro, é específico para cada 

negócio. 

Em uma pequena empresa, a política é relativamente simples e mais fácil de 

criar e manter. Obviamente, ele precisará ser mais detalhado e extenso em 

um grande negócio. 

Aqui está um guia simples sobre o que uma política de compras deve conter: 

• Quem será a pessoa principal para a compra de insumos para o 

negócio? 

• quais insumos essa pessoa pode comprar? 

• quais são as limitações de gastos / orçamento autorizado? 

• quais são os requisitos da empresa para a concorrência de 

fornecedores? 

• em que critérios os fornecedores em potencial serão selecionados? 

• que tipos de contratos o departamento de compras pode fechar? 

• qual é a posição da empresa em caso de conflito de interesses? 

• qual é a posição da empresa sobre a aceitação de presentes? 

• que tipo de informação será tratada como confidencial pela empresa? 

• qual é o procedimento para lidar com qualquer tipo de questões 

legais? 

Como mencionado, essa é uma política de compras simples que se encaixará 

bem em uma empresa pequena ou média. Grandes empresas tratam da 

criação de uma política de compras de maneira mais abrangente. 
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Como avaliar fornecedores no processo de compras 

A avaliação dos fornecedores acontece antes de fazer um pedido. 

No entanto, o papel de uma equipe de compras não se limita a simplesmente 

identificar o melhor fornecedor, mas também para garantir que, durante um 

período, o valor que eles estão obtendo corresponda aos custos. 

Uma das melhores maneiras de garantir isso é avaliando periodicamente o 

desempenho do fornecedor. 

Os pontos a seguir podem ser usados como referência ao avaliar o 

desempenho de um fornecedor: 

• Cronogramas de entrega; 

• Qualidade de itens enviados; 

• Completitude de pedidos enviados; 

• Preços; 

• Qualidade de atendimento ao cliente; 

• Força financeira; 

• Desempenho anterior com pedidos semelhantes; 

• Capacidade de atender às especificações de pedidos / produtos / 

serviços; 

• Expertise de representantes de vendas e equipe técnica; 

Agora que você aprendeu os passos iniciais para uma boa gestão do 

processo de compra, sugiro seguir os passos abaixo: 
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Como fazer a ordem de compra? 

O primeiro passo é determinar quais produtos adquiridos. Para isso,  é 

importante ter o controle das vendas, entender como funciona o ciclo do 

estoque, a previsão de vendas, preços praticados pelos fornecedores, etc. A 

partir daí, será possível estabelecer critérios de compras que vão atender às 

necessidades do negócio e dos clientes. 

A parte prática exige um software específico (pode ser uma planilha do Excel) 

ou um modelo impresso para descrição dos produtos de forma manual. O 

primeiro passo é identificar o código de acordo com a ordem de compra; 

Atualmente, as empresas necessitam cada vez mais desenvolver produtos 

com qualidade e capazes de concorrer no mercado. Para que tal seja 

possível, são necessários bons fornecedores com capacidade de garantirem 

materiais de qualidade, bons prazos de entrega e preços acessíveis. Para o 

discernimento da melhor opção a tomar,  os departamentos de compra 

analisam os fornecedores utilizando critérios de baixo custo e qualidade. 

O fornecimento da empresa pode ser caracterizado por três fontes: 

Fonte única 

O Fornecimento segundo fonte única requer exclusividade, devido à tipologia 

do produto ou a especificações por parte do fornecedor. 
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Fonte múltipla 

Tal como o nome indica, são utilizados mais do que um fornecedor, o que dá 

azo a uma maior concorrência entre si, desencadeando melhores preços e 

serviços para as empresas. 

Fonte simples 

Este tipo de fornecimento requer planejamento por parte das empresas. 

Compactua-se com um fornecedor, escolhido entre vários, com o intuito de 

um fornecimento por longo prazo. 

MÓDULO 4: PESQUISA DOS FORNECEDORES 

Tendo em consideração os dois critérios utilizados pelos departamentos de 

compras para a escolha de fornecedores, existe também a necessidade de 

se atentar à suas estruturas e aos seus aspectos técnicos de forma a que 

permitam o suporte necessário para a realização dos produtos propostos. 

Outros aspectos a ter em conta na escolha, são os serviços pós-venda, 

relegando importâncias para o seu sistema de suporte, e a localização do 

fornecedor, que deve ser o mais próximo possível do contratante para evitar 

falta de matéria-prima ou produtos. 

Após a escolha, procede-se à seleção de fornecedores com base no 

enquadramento do produto. Para tal, pode ser utilizado um método de 

classificação onde são atribuídos pontos com ponderações por cada 

característica constante no controle de compras. 
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Negociação em compras 

A negociação em compras é um fator importante no que diz respeito, por 

exemplo, à negociação de preços entre profissionais de vendas e o 

negociador da empresa. A negociação é baseada nas teorias das decisões, 

na comunicação e na sociologia. No desenvolvimento de um processo de 

negociação é fundamental ter um domínio relativamente grande quanto ao 

que se negocia, uma vez que, é a compra de milhares de produtos, com 

valores dos próprios, que está a ser discutida. 

Os riscos relacionados com o fornecimento são elaborados mediante a 

seleção e escolha dos fornecedores mencionados anteriormente. 

Outro fator a considerar refere-se à relação existente entre a oferta e a 

procura. Para tal, torna-se necessária uma avaliação da procura de uma 

empresa relativa ao mercado total. Sendo assim, é também importante uma 

análise referente à relação entre o fornecedor e a produção total do 

mercado. 

Um dos problemas inerentes a este processo prende-se com a hipótese da 

empresa em causa ter uma fraca participação nas vendas do fornecedor. 

Este fator condiciona o poder de argumentação na negociação. Como 

contrabalanço poderá surgir uma forte competição entre fornecedores para 

os mesmos itens. 

Estoque 

Para uma melhor compreensão sobre os estoques consideram-se dois fatores: 

quanto maior for o estoque numa empresa maior é a quantidade de capital 

imobilizado e nunca deve faltar produto para venda.Quando o objetivo das 

empresas passa por garantir o menor volume de [estoque] possível, correm 

muitas vezes o risco de perder vendas por falta de produtos. Para mais, 

consoante o negócio em causa, salientam-se ainda a sazonalidade 
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envolvida e o fato de que produtos diferentes possuem médias de entrada e 

saída diferentes. 

Com o intuito de garantir o equilíbrio nestes dois aspectos, as empresas devem 

ter a capacidade de reunir o máximo de informação possível. Os históricos de 

vendas por produto e por ano são dois exemplos que se devem ter em 

consideração.Para a minimização de estoques, deve-se ter ainda 

ponderação quanto aos prazos de entrega dos fornecedores, isto é, quanto 

menores forem os prazos menores serão os estoques. 

MÓDULO 5: NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES 

Para ser bem-sucedido, o fechamento de um negócio com fornecedores 

deve ter o objetivo mais amplo de diminuir os custos com a aquisição de 

matéria-prima e garantir suporte operacional, atuando diretamente no 

controle de gastos empresariais. O alcance dessa meta requer o 

desenvolvimento de três importantes etapas: explorar, negociar e manter. Na 

sequência, vamos falar sobre cada uma delas. 

Explorar 

Nessa fase, são feitas pesquisas de mercado sobre os valores e as 

características funcionais do que precisa ser adquirido. A partir dessa 

sondagem, a empresa consegue ter uma dimensão global sobre os preços 

que estão sendo praticados e as condições de contratação e, com base nos 

dados coletados, traçar o planejamento da compra, tendo em vista o 

orçamento destinado a essa finalidade e os limites financeiros estipulados. A 

praxe é fazer, pelo menos, três cotações, nas quais devem constar os valores 

cobrados, as formas de pagamento disponíveis, as especificações da venda 

e o tempo necessário para a entrega. Além disso, é fundamental obter 

informações sobre esses fornecedores, como o padrão de cumprimento de 

prazos e a qualidade do que é fornecido. Esses dados são essenciais para a 

decisão sobre qual fornecedor contratar. 
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Negociar 

Nessa fase, a empresa dá início ao processo de negociação propriamente 

dito. Depois de fazer as cotações, ela deve partir para as tentativas de 

diminuição de preço ou de aumento da quantidade do que é fornecido 

mantendo-se o valor inicial proposto. Uma tática interessante é usar como 

ponto de partida o menor valor de oferta entre os repassados pelos diferentes 

fornecedores em potencial. 

A companhia pode, ainda, oferecer uma contrapartida caso o fornecedor 

escolhido aceite condições diferentes daquelas que foram propostas na 

cotação efetuada inicialmente. Assim, é possível, por exemplo, que as partes 

estabeleçam parcerias relativas a atividades oferecidas pela corporação 

que efetuará a contratação. O mais importante é que o negócio seja 

vantajoso e atenda às demandas em jogo. 

Manter 

Depois de encontrar o fornecedor ideal, capaz de atender às demandas da 

companhia, é fundamental que a empresa estabeleça uma boa relação 

com ele, a fim de mantê-lo como parte atuante do processo produtivo do 

negócio. Isso é importante porque contribui para que a corporação 

responsável por fornecer o serviço ou o produto contratado continue a operar 

com qualidade e conforme todas as disposições acordadas. 

O que fazer para negociar com fornecedores 

1. Defina objetivos de prazo e preço previamente 

Antes de iniciar a negociação em si, é preciso investir no planejamento do 

que será posto em prática. Com base na elaboração de uma programação 

prévia do processo de compras, a empresa é capaz de se preparar de forma 
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mais apropriada para enfrentar diferentes cenários e contornar obstáculos 

que podem surgir ao longo da etapa de negociação com o fornecedor. 

O ideal é determinar previamente quais serão os seus objetivos em relação a 

prazos de entrega, descontos e formas de pagamento. Tenha isso registrado 

e conheça bem os seus limites, para não aceitar ofertas que não se encaixem 

no momento atual da empresa. Esse tipo de preparação é importante para 

manter o controle da negociação, evitando que escolhas erradas sejam 

feitas e o consequente impacto na saúde financeira da empresa. 

2. Antecipe a negociação e evite incertezas 

Nunca deixe uma negociação com fornecedor para a última hora, pois essa 

atitude costuma gerar graves problemas para todas as atividades 

operacionais que são desenvolvidas no negócio. Se isso acontecer, a 

companhia pode ficar sem o fornecimento do serviço ou do produto de que 

necessita, ter acesso a poucas opções de aquisição e, em alguns casos, 

pagar bem mais caro por aquilo que precisa comprar. 

Pensando nisso, tão logo surja a demanda, já inicie as conversas, adiantando 

o máximo possível para evitar que incertezas prejudiquem a transação. 

Flutuações no mercado podem exaurir o estoque do fornecedor, por exemplo, 

gerando atrasos que se tornarão gargalos no processo produtivo da empresa. 

Além disso, quando há urgência, o poder de negociação da empresa diminui, 

sendo preciso assumir certos riscos. A antecipação deixa tudo mais 

estratégico e barato. 

3. Trate como parceria, em vez de confronto 

Um erro bastante comum em negociações é enxergar o outro lado da 

transação comercial como uma espécie de adversário. Esse comportamento 

tem como base a falsa ideia de que, para um ter vantagem, o outro precisa 

perder. Além de incorreta, essa visão afasta as partes envolvidas no processo, 
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cria situações desconfortáveis e desgasta a relação com o fornecedor. Na 

verdade, qualquer tipo de negociação deve buscar um consenso, de forma 

que ambos os lados saiam vencedores e consigam obter o máximo de 

proveito com a transação efetuada. O processo deve ser construído como 

uma parceria, um relacionamento harmônico e equilibrado.  

4. Use a tecnologia para acelerar o processo 

Apesar da essência de uma negociação continuar a mesma há séculos, hoje 

é possível acelerar esse processo significativamente graças às novas 

tecnologias. As inúmeras inovações trazidas pelo desenvolvimento 

tecnológico têm sido capazes de otimizar os processos de compras, 

tornando-os mais rápidos, organizados e dinâmicos. O nível de segurança das 

transações também foi elevado de forma considerável. Como exemplo, 

podemos citar as assinaturas digitais ou eletrônicas, que podem simplificar e 

agilizar bastante o fechamento de contratos. Na prática, quanto mais 

documentos forem assinados eletronicamente, mais confiável, seguro e 

rápido será o processo de negociação. Outra dica é aproveitar tecnologias 

de videochamada para fazer reuniões remotas, economizando tempo e 

recursos que seriam gastos com deslocamentos. 

5. Escute bastante antes de falar 

Essa é uma regra que vale para qualquer formato de negociação: saber 

escutar é fundamental para conhecer o que o fornecedor pode oferecer e 

como isso será feito na prática. Ao deixar a outra parte falar primeiro, a 

companhia tem a chance de articular as suas demandas específicas com o 

que o fornecedor propõe e, a partir daí, elaborar uma contraproposta 

condizente à realidade do negócio. 

Esse comportamento tem uma importante função estratégica na 

negociação. Dessa maneira, faça as perguntas certas, para, de forma clara 

e objetiva, entender os pontos mais importantes da oferta, e use essas 

informações ao seu favor. Além disso, evite falar muito, revelando 

informações estratégicas que possam prejudicar seu poder de barganha. 
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Diga apenas o essencial e tome cuidado para não entregar os seus limites e 

objetivos. 

6. Tenha sempre uma alternativa em mente 

Uma negociação com qualquer fornecedor nunca será justa se ele for a sua 

única opção de contratação no mercado. E a situação tende a piorar se ele 

souber dessa condição. Isso acontece porque, quando a companhia se torna 

dependente dos produtos ou serviços que são oferecidos por um fornecedor, 

perde a chance de dar as cartas durante o processo de fechamento do 

negócio. 

Para não ficar refém de uma única possibilidade pela falta de alternativas, é 

bom sempre ter um plano B para colocar em prática, caso a negociação não 

seja interessante para a empresa. Essa opção pode envolver, inclusive, uma 

alteração no produto que seria fabricado a partir dos insumos desse 

fornecedor ou até mesmo mudanças mais drásticas na estratégia da 

empresa. É preciso analisar o que valerá mais a pena. 

7. Seja flexível ao negociar com fornecedores 

Ligue a chave da flexibilidade quando entrar em uma negociação. É, sim, 

muito importante ter objetivos de preço e prazo bem definidos, mas não fique 

restrito a apenas um valor. Adote uma margem relativamente elástica. 

Lembre-se de que nenhuma negociação é unilateral. Pode ser preciso, assim, 

caminhar um pouco na direção do fornecedor, para que o acordo final seja 

bom para os dois lados. Saiba dosar: seja firme com o mais importante, mas 

tenha maleabilidade suficiente para viabilizar um bom acordo. 
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8. Construa relacionamentos de longo prazo 

Uma das razões pelas quais as negociações sempre devem ser boas para 

ambos os lados envolvidos é que, normalmente, a relação com um 

fornecedor não se resume a uma única transação, se estendendo durante 

todo o período de fornecimento do que foi adquirido. 

É importante estabelecer relacionamentos de longo prazo com fornecedores 

recorrentes para desenvolver um laço de confiança, fazendo com que as 

negociações se tornem momentos mais confortáveis, alcançando o 

consenso com mais facilidade. Trabalhar o relacionamento com os 

fornecedores é facilitar a negociação com eles. 

9. Mantenha o emocional de lado 

Jamais leve suas emoções para um momento de negociação. Esse processo 

precisa ser tratado com o máximo de profissionalismo possível. Assim, 

expressar medo, raiva ou qualquer outro sentimento forte significa perda de 

controle e vulnerabilidade. Quando estiver negociando, tente racionalizar ao 

máximo e controle suas emoções. 

10. Pesquise antes de fechar qualquer compra 

Procure estar sempre munido de informações relevantes sobre os produtos e 

as ofertas do fornecedor (e de seus concorrentes) quando for negociar. Não 

tome decisões ruins por pura falta de conhecimento. Pesquise bastante sobre 

as possibilidades que atenderão ao seu negócio e considere cada detalhe 

antes de fechar um acordo. 
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11. Alinhe sua visão com a do fornecedor 

Por razões estratégicas, você não precisa revelar muitos detalhes quando 

estiver negociando com um fornecedor. De toda forma, é importante que ele 

tenha uma visão de mercado alinhada com a da sua empresa, 

compreendendo sua proposta de valor. Se o fornecedor conhece melhor as 

particularidades do mercado em que sua companhia atua, pode se tornar 

mais compreensivo com suas exigências e até fazer uma oferta melhor. 

12. Pense bem em sua estratégia de compra 

Em uma negociação, é muito importante seguir uma estratégia, em vez de 

simplesmente pedir descontos descoordenadamente, sem qualquer 

embasamento. Quando for se planejar para a conversa com o fornecedor, 

defina como você realizará a abordagem e aja com coerência, sempre 

focado no seu objetivo final. 

Como obter descontos nessas negociações 

A seguir, vamos mostrar algumas estratégias poderosas para obter descontos 

em negociações feitas com fornecedores. Essa prática é importante porque, 

além de gerar economia para a empresa, tende a aumentar o seu poder de 

compra e otimizar a capacidade argumentativa daquele que está 

negociando. Saiba quais são as principais formas. 

Conheça a demanda 

Antes de partir para a negociação de preços com fornecedores, quem ficará 

à frente das conversas deve conhecer bem as demandas da empresa, tais 

como a quantidade de produtos ou serviços de que precisa e o prazo em que 

necessita recebê-los. Dominar essas informações evita o cometimento de 

erros que podem comprometer a produtividade da companhia. 
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Faça uma análise de preços 

Não basta que o negociador peça descontos para a companhia 

fornecedora. É essencial que ele tenha bases sólidas para fazer isso. A fim de 

respaldar a sua proposta de diminuição de valores, o colaborador precisa 

conhecer o mercado e, então, ser capaz de analisar preços que possam ser 

praticados por ambos os lados da negociação. 

Crie uma rede de parceiros 

A atuação em parceria com fornecedores permite que a empresa trabalhe 

em conjunto com eles, otimizando o desenvolvimento do processo comercial. 

Dessa forma, as partes envolvidas na transação podem fechar acordos que 

vão além da venda específica que está em curso, englobando outras ações 

cujo interesse é mútuo, o que pode levar à aplicação de descontos. 

Apresente o seu negócio 

Manter uma boa imagem do negócio é fundamental para que ele encontre 

fornecedores de excelência. Assim, manter os pagamentos em dia e honrar 

os compromissos estipulados são formas que a empresa tem de preservar a 

sua marca e, ao mesmo tempo, pedir abatimentos. 

As técnicas de negociação que abordamos no post têm tudo para fazer a 

diferença na hora de fechar contratos com fornecedores. Em conjunto, o uso 

dessas ferramentas é capaz de elevar a qualidade dos serviços e produtos 

adquiridos, diminuir os custos operacionais da empresa e tornar o negócio 

mais competitivo diante dos seus concorrentes. 
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MÓDULO 6: TOMADA DE DECISÃO E AVALIAÇÃO DE COTAÇÕES 

Você já passou pela situação em que na hora de negociar com o fornecedor 

ocorreu tudo às mil maravilhas, mas quando o relacionamento foi posto em 

prática o sonho virou um pesadelo? Ou já lidou com um fornecedor perfeito 

na compra e não tão perfeito assim depois? 

Em outras palavras, você já assinou contrato com um fornecedor para 

perceber, tempos mais tarde, que errou na escolha? 

Pode ter certeza de que você não está sozinho e que a sua não foi a única 

empresa a sofrer com aumento de custos, atrasos e retrabalho (isso sem 

contar quando a imagem da organização fica prejudicada). Por isso, análise 

e avaliação de fornecedores é primordial e faz parte do SRM de compras. 

Em 1995, Ray Carter, diretor da DPSS Consultants, escreveu um artigo na 

“Purchasing and Supply Management” sobre os 7 C’s da avaliação de 

Fornecedores. Tempos depois, mais 3 C’s foram acrescentados (formando o 

método 10 C’s para Avaliação de Fornecedores de uma empresa). De 

acordo com Carter, ao usarmos os C’s como uma lista de verificação será 

possível avaliar os potenciais fornecedores tomando como base diferentes 

perspectivas. 

Nessa metodologia, muito dificilmente um fornecedor terá destaque em 

todos os itens e a avaliação permitirá verificar se os pontos fracos do 

fornecedor representam riscos para a empresa. 

Os 10 C’s para Avaliação de Fornecedores são: 

1. Competency (Competência): avalie o quão competente o fornecedor 

é. Uma dica aqui é conversar com outros clientes da empresa fornecedora. 

Todavia, lembre-se de que o que funciona para um negócio pode não 
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funcionar para outro. Baseie-se em outros clientes, mas o critério final deve ser 

decidido baseado nas suas operações. 

2. Capacity (Capacidade): com que rapidez o fornecedor conseguirá 

lidar com as necessidades de sua empresa? Ele é flexível e consegue adaptar-

se às mudanças? 

3. Commitment (Compromisso): este item deve ser avaliado 

especialmente para quem procura por relações de longo prazo. 

4. Controle (Controle): consulte o quanto o fornecedor conhece sobre 

suas políticas, processos, procedimentos e cadeia de suprimentos. 

5. Cash (Dinheiro): o fornecedor deve estar em boa saúde financeira. As 

empresas sólidas financeiramente falando estão em uma posição muito 

melhor para enfrentar os altos e baixos da economia. Que informação você 

consegue obter que demonstre a força financeira do fornecedor? 

6. Cost (Custo): a maioria das empresas considera o custo como um fator 

chave na escolha de um fornecedor. No entanto, o custo está no meio da 

lista de 10 C por um motivo: outros fatores, como um compromisso com a 

qualidade e a saúde financeira, podem potencialmente afetar seu negócio 

muito mais do que o custo sozinho, especialmente se você procura por uma 

relação de longo prazo. 

7. Consistency (Consistência): um padrão de entrega será acordado e 

sabemos que ninguém consegue ser perfeito o tempo todo. Todavia, é 

importante saber se o fornecedor aplica processos e procedimentos que 

garantem a consistência do seu trabalho. 

8. Culture (Cultura): análise quais princípios sua empresa e o fornecedor 

compartilham (missão e valores). Uma boa relação de negócio significa que 
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ambas as partes têm os mesmos valores. Uma incompatibilidade pode 

significar uma entrega fora dos padrões para sua empresa. 

9. Clean (Limpeza): compromisso do fornecedor com a sustentabilidade 

e adesão às leis e práticas de meio ambiente. Além disso, qual é a reputação 

do fornecedor ao lidar com pessoas ou ao fazer negócios? 

10. Communication (Comunicação): como vocês manterão contato? 

Quais os canais de comunicação disponíveis? Também é importante saber 

como o fornecedor irá lidar com as comunicações em momentos de crise ou 

emergência. 

Utilizar o método 10 C’s para avaliar competência e viabilidade de 

fornecedores não significa ter que aplicar todos os C’s. 

Como sempre ressaltamos em nossos artigos o ideal é aplicar aquilo que for 

mais aderente ao seu negócio e às necessidades da empresa. 

E, claro, não adianta apenas avaliar é preciso também documentar. 

Suponha que você tenha contratado um fornecedor de materiais de 

escritório. Você acabou não fazendo uma avaliação completa e, ao utilizar 

os produtos, percebeu que possuíam baixa durabilidade (por exemplo, as 

canetas deixavam de servir num piscar de olhos). 

Quando o contrato encerrou você logo iniciou o trabalho com outro 

fornecedor e dessa vez deu tudo certo. 

Se a avaliação do fornecedor antigo não for documentada isso não virará 

conhecimento. Não há como fazer gestão e fornecedores sem documentar 
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o que ocorre. Por consequência, caso a equipe mude, é bem provável que 

alguém cometa o mesmo erro e contrate aquela mesma empresa. 

E se documentar é essencial, igualmente importante na Gestão de Compras 

e Fornecedores é manter sempre a regra de ouro que vale tanto para antigos 

quanto para novos fornecedores: mantenha comunicação efetiva. 

MÓDULO 7: TRIBUTOS NAS OPERAÇÕES 

O desconhecimento de regimes fiscais, e as constantes mudanças legislativas 

e de jurisprudência, podem prejudicar a capacidade de controlar os custos 

de cumprimento das obrigações fiscais e avaliações para os tributos e multas. 

Um bom planejamento tributário nas aquisições, com o devido suporte de 

profissionais especializados, auxilia de maneira direta no processo de tomada 

de decisão por parte dos gestores e, consequentemente, proporciona 

melhores negócios. 

Perceba que, no contexto atual, seu papel vai muito além da simples 

apuração de tributos e geração de guias de recolhimento, sendo ele 

importante também para a construção de uma rotina de gestão de tributos, 

na qual existe clareza em relação à exposição das possibilidades disponíveis 

para diferentes situações. 

No dia a dia das empresas, contar com a devida orientação a respeito dos 

tributos incidentes pode ser um importante diferencial no que diz respeito à 

viabilidade de novos investimentos, uma vez que isso pode ajudar nas 

escolhas mais adequadas pensando em longo prazo. 

Os impostos, taxas e contribuições são peças fundamentais na composição 

do preço de seu produto ou serviço e podem ser fundamentais na hora de 

trazer competitividade para sua marca. 
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Além disso, uma boa gestão tributária, diminui os riscos de irregularidades com 

os órgãos fiscais, trazendo maior segurança na quitação de suas obrigações. 

Conduzir uma rotina de gestão tributária dentro da empresa, independente 

do porte ou segmento que ela atua é importante para garantir que todas as 

particularidades de sua atividade, cidade, estado e regime tributário estão 

sendo levadas em consideração, realizar a manutenção e ajustar a 

operação de acordo com as atualizações da legislação e avaliar 

periodicamente o crescimento do negócio, entendendo a necessidade de 

adequar o regime tributário, modelos de contratação de funcionários, etc. 

Analisando pelo prisma da gestão de Compras, um dos principais problemas 

enfrentados atualmente pelo setor reside na dificuldade de interpretação e 

aplicação das variáveis tributárias sobre o preço de compra, tendo em vista 

o complexo sistema tributário brasileiro. 

"Nem sempre o menor preço representa o menor custo" 

É imprescindível a criação de uma ferramenta de análise de compras onde 

sejam padronizados por tipo e de acordo com as particularidades da 

empresa, tanto os impostos a serem adicionados ao custo quanto os créditos 

de impostos que deverão ser expurgados para efeito de verificação do custo 

líquido final. 

Isto permitirá aos profissionais avaliarem melhor as cotações de compra, 

tendo clareza quanto ao custo efetivo das mercadorias, optando por aquelas 

que realmente representem o menor custo, otimizando assim os recursos da 

empresa, tão valiosos atualmente. 

 

Quais os principais impostos pagos pelas empresas? 
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Os principais tipos de impostos cobrados hoje são: Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Faturamento (COFINS), 

Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e Imposto Sobre 

Serviços (ISS). 

A seguir um pouco mais sobre eles: 

IRPJ 

O IRPJ é o imposto sobre o rendimento das empresas, recolhido pela Receita 

Federal e cobrado para todas as pessoas jurídicas e empresas individuais – 

registradas ou não – sendo calculado de acordo com o regime tributário da 

empresa. 

O cálculo do IRPJ é feito de acordo com o modelo escolhido para declarar o 

IRPJ, sendo eles: lucro presumido, lucro real e lucro simples. 

Cofins 

A Cofins é uma contribuição federal que incide sobre o que a empresa fatura, 

com a finalidade de financiar a seguridade social. 

Sua apuração é mensal e pode variar de acordo com o regime definido pela 

lei: cumulativo ou não cumulativo – e sua alíquota poderá ser de 3% – para o 

regime cumulativo – e 7,6% – para o regime não cumulativo. 

As pequenas e microempresas que optam pelo regime do Simples Nacional 

estão isentas da obrigatoriedade do pagamento dessa contribuição 

individualmente. 



 

28 | P á g i n a  

 

PIS 

O PIS também é uma contribuição federal, de cunho social, que possui a 

finalidade de arrecadar a verba necessária para o pagamento do abono, 

seguro-desemprego e participação na receita dos órgãos e entidades. 

As pessoas jurídicas de direito privado são os contribuintes, e o tributo incidirá 

no faturamento mensal da empresa. Sua alíquota poderá variar entre 0,65% 

e 1,65%. 

Sua apuração poderá se dar de forma cumulativa e não cumulativa, nos 

termos da lei e nos casos das microempresas e EPP enquadradas no Simples 

Nacional. Essa contribuição está contida no pagamento mensal unificado de 

impostos e contribuições. 

ICMS 

Diferente dos demais, o ICMS é um imposto de competência estadual que 

incidirá sobre as operações relacionadas à circulação de mercadorias e 

alguns tipos de prestação de serviços. Desse modo, as empresas que realizam 

ações comerciais e que possuem uma operação de circulação de 

mercadorias, bem como realizam serviços de transporte interestadual ou 

intermunicipal e comunicações, estarão sujeitas à incidência desse imposto. 

O valor da alíquota varia de acordo com cada estado, tendo em vista que é 

um imposto estadual. Assim, até a chegada do produto ao consumidor final, 

as etapas de circulação da mercadoria estarão sujeitas a esse imposto. 

ISS 
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O ISS é um tributo municipal que incide sobre a prestação de serviços. Desse 

modo, as empresas que realizam a prestação de serviços de qualquer 

natureza deverão contribuir. 

A alíquota do ISS varia de acordo com cada município. Entretanto, é imposta 

uma alíquota mínima de 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 | P á g i n a  

 

REFERÊNCIAS/ LINKS RECOMENDADOS 

 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/

voce-sabe-o-que-e-gestao-de-compras/12102 

https://www.infoescola.com/administracao_/administracao-de-compras/ 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/como-funciona-um-departamento-

de-compras/ 

https://www.nomus.com.br/blog-industrial/processo-de-compra/ 

https://www.docusign.com.br/blog/negociacao-com-fornecedores 

https://www.treasy.com.br/blog/gestao-de-fornecedores/ 

https://revistamundologistica.com.br/blog/sandro/gestao-tributaria-e-o-seu-

impacto-na-estrategia-de-compras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 | P á g i n a  

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


