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RESUMO 

 

Este trabalho revisou o tema Strategic Sourcing, descrevendo suas etapas de 
implementação no elo anterior da cadeia de abastecimento da gelatina sobremesa 
produzida por uma multinacional, ou seja, no elo fabricante da matéria prima 
(gelatina comestível) e seus fornecedores. O objetivo deste trabalho foi descrever as 
etapas para a implementação desta estratégia, baseado em estudos publicados 
referentes à Strategic Sourcing, Gerenciamento de Relacionamento com 
Fornecedor, Desempenho e Nível de Serviço e também sobre o mercado de couros 
e peles (principal matéria prima da gelatina comestível). A metodologia utilizada foi 
estudo de caso, que possibilitou observar a relevância deste estudo após se 
identificar que havia falhas no nível de serviço prestado pelos fabricantes de gelatina 
comestível à multinacional. Baseado em estudos previamente publicados, foi 
possível concluir que através de uma sólida metodologia de estratégia de compras 
esses problemas podem ser minimizados, uma vez que há o alinhamento do 
fornecimento com as estratégias da companhia compradora. A ferramenta escolhida 
foi ‘os 7 Passos do Strategic Sourcing publicado pela A.T.Kearney (2005). 

 

 

Palavras-Chave: Compras, Strategic Sourcing, Relacionamento com Fornecedor, 

Nível de Serviço, Gelatina.



 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to review the topic Strategic Sourcing, describing its 
implementation steps in feedstock (between supplier and its suppliers). The supply 
chain analized is the gelatin dessert, which is produced by a multi-national company, 
who buys edible gelatine. The main goal of this paper was to describe the steps for 
the implementation of this strategy based on previous published studies about 
Strategic Sourcing, and also Leather and bovine hides market (main raw material 
used to produce edible gelatin). The methodology used was Case Study, once it was 
identified service level issues of supply between the edible gelatine manufacturer and 
the multi-national company. Based on previous literature, it was possible to conclude 
that a solid methodology of Strategic Sourcing can minimize the issues that were 
found, once Strategic Sourcing helps to align supply with company strategies. The 
tool recommended is named “Seven Steps of Strategic Sourcing”, published by 
A.T.Kearney (2005).  

 

 

Key Words: Purchasing, Strategic Sourcing, Supplier Relationship Management, 

Service Level, Gelatine.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um mundo notoriamente globalizado e cada vez mais 

competitivo. Nesse ambiente, as empresas passam a ter a necessidade crescente 

de redução de custos e otimização de processos a fim de, entre outros aspectos, 

aumentar sua lucratividade. Luciano (2011), afirma que desde a crise do petróleo 

nos anos 70, o setor de Compras e suas ações passaram a ser vistos como cruciais 

no impacto direto e indireto nos resultados financeiros das empresas, passando a ter 

então destaque organizacional. O valor gasto em compras de insumos em uma 

indústria equivale a aproximadamente de 50 a 70% do valor que ela arrecada em 

suas vendas, ou seja, impacta em seu lucro pois quanto menos gastar, maior será o 

lucro sobre o que ela vender (AXELSSON;ROZEMEIJER;WYNSTRA, 2005, 

tradução livre). Isso reforça que, independente do porte das empresas, as ações 

realizadas pelo departamento de Compras contribuem para diminuir os gastos, que 

poderão impactar positivamente no resultado financeiro da empresa. 

A aquisição de bens e serviços eficiente é importante para o sucesso do 

negócio e é um fator fundamental na melhoria dos custos. É preciso selecionar 

fornecedores que possam fornecer na qualidade e na quantidade certa. Além disso, 

é igualmente importante entregá-los no tempo previsto a fim de evitar custos de 

outra natureza e oferecer o melhor valor total ao negócio.  

Seja para ser mais eficaz que seus concorrentes, manterem-se competitivas 

ou apenas conseguir acompanhar os avanços do mercado, as empresas precisam 

cada vez mais procurar formas de conseguirem resultados melhores e duradouros. 

Nesse contexto,  passaram a ser desenvolvidas diferentes metodologias para 

aplicação de estratégias diferenciadas de compras. De acordo com Maranhão 

(2009), o Strategic Sourcing busca fornecedores para parcerias de longo prazo que 

supram as necessidades e também os seleciona, negocia e gerencia, buscando 

desenvolvê-los, reduzir custos das suas próprias operações e também os preços 

dos insumos comprados. 

Apesar das empresas identificarem a importância de uma gestão estratégica 

com seus fornecedores, atualmente ainda há uma lacuna que deixa oportunidade 
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para melhorar essa relação e, principalmente, o nível de serviço prestado do 

fornecedor à indústria. Essa lacuna pode ser diminuída voltando-se um passo nesta 

cadeia e aplicando-se a metodologia de Strategic Sourcing nos fornecedores de 

seus fornecedores. Essa proposta de aplicação no elo anterior da cadeia de 

suprimentos é o diferencial deste trabalho. 

Isso se faz necessário, pois muitas vezes o que influencia o desempenho do 

fornecedor com a empresa compradora está além dos limites da empresa 

fornecedora, de seu departamento de Vendas ou de sua área produtiva. Portanto, 

em algumas situações, conhecer profundamente e também agir na estratégia de 

compra de seu fornecedor pode melhorar em muito o desempenho da indústria final 

além, é claro, de estreitar a relação com os fornecedores. 

O estudo pauta-se em uma análise de caso entre uma empresa 

multinacional americana do ramo alimentício e seus fornecedores de gelatina 

comestível. A multinacional tem operações inclusive no Brasil, região foco deste 

estudo. A gelatina foi escolhida como foco do estudo por fazer parte de um mercado 

de alta complexidade, onde os fabricantes de gelatina comestível têm pouca 

influência sob sua cadeia de abastecimento.  

Tendo em vista os elementos acima apontados, este trabalho visa descrever 

a ferramenta de 7 passos para implementação de Strategic Sourcing proposta pela 

consultoria A.T.Kearney, através das consultoras e autoras Clegg e Montgomery 

(2005) e mostrar como ela poderia ser aplicada em empresas fornecedoras do 

fornecedor. O problema identificado pode ser expresso na seguinte pergunta de 

pesquisa: Como implementar o Strategic Sourcing em um elo anterior da cadeia de 

fornecimento de gelatina? 

 

1.1   OBJETIVOS 

 

Diante do exposto até aqui, apresentamos então os objetivos Geral e 

Específicos, e também da justificativa pela qual se entende que o tema aqui 

apresentado é relevante para a sociedade.  
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1.2   OBJETIVO GERAL 

 

Descrever como a ferramenta Strategic Sourcing poderia ser implementada 

no elo anterior da cadeia entre o fornecedor de gelatina comestível e seu fornecedor. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos traçados para atingir o objetivo desta monografia 

são: 

a) Identificar a situação atual do mercado de gelatina comestível; 

b) Identificar a relevância de problemas de abastecimento que estejam 

relacionados à cadeia de gelatina; 

c) Descrever as etapas da aplicação do Strategic Sourcing na matéria-prima 

principal do fornecedor de gelatina comestível. 

 

1.4   JUSTIFICATIVA 

 

A implementação do Strategic Sourcing em elos anteriores da cadeia 

produtiva de gelatina sobremesa é justificável nos aspectos técnico, econômico, 

ambiental e social. Mas antes de detalhar tais justificativas, convém esclarecer o que 

se compreende por elo anterior da cadeia entre o fornecedor de gelatina comestível 

e seu fornecedor. Na FIGURA 1 abaixo mostra toda a cadeia de produção até o 

produto final, que é a gelatina sobremesa. 
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FIGURA 1 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO STRATEGIC SOURCING 

Fonte: Autores 

 

Tomando como estudo de caso a fábrica de gelatina sobremesa, o primeiro 

elo de fornecedor é a indústria de gelatina comestível. E o curtume é o segundo elo. 

Nesse sentido, muitos estudos apontam a importância de empregar as ferramentas 

de Strategic Sourcing no primeiro elo de fornecedores, mas pouca atenção é dada 

ao elo anterior, ou seja, ao segundo elo. Nesse aspecto, o presente estudo pauta-se 

justamente por compreender quais são os elementos do Strategic Sourcing que 

podem ser aplicados ao segundo elo. 

No aspecto técnico, a utilização da ferramenta no elo entre fabricante de 

matéria prima e seus fornecedores, permite à multinacional compradora de gelatina 

comestível maior domínio e controle de sua cadeia produtiva, viabilizando táticas de 

negociação, parceria e melhor segurança no abastecimento. 

McKenna (2011), diretor do Corporate Operations, diz que o objetivo desta 

ferramenta é trazer um conjunto de benefícios como redução de custo, redução de 

risco, melhoria de qualidade e inovação. 

O conhecimento resultante da aplicação da ferramenta do Strategic Sourcing 

permite tomadas de decisões voltadas à ganho de escala, redução na quantidade de 

fornecedores, parcerias estratégicas e melhores negociações, o que justifica ganhos 

econômicos e financeiros.   

Pelo aspecto social e ambiental, foco em sustentabilidade é um dos pilares 

estratégicos da multinacional em estudo, que investe anualmente em orçamento 



19 

 

 

com auditorias externas, ISO 9001, FSSC 22000, SEDEX e outras certificações que, 

dentre outros requisitos, exigem respeito e cuidado com o meio ambiente. A 

produção de couro pelos curtumes (matéria prima básica para produção de gelatina) 

inclui processos que poluem muito, além de que  a ilegalidade e mercado informal é 

uma características deste mercado (Agência Brasileira De Desenvolvimento 

Industrial, ABDI, 2011). A criação de parcerias estratégicas possibilita que a 

multinacional em estudo monitore seus fabricantes de gelatina comestível quanto à 

implementação de práticas sustentáveis na cadeia de suprimento, além de tornar 

possível que certificações sejam pré-requisitos na escolha de curtumes e outros 

insumos.  Outro fator importante é que a produção de peles gera forte odor, criando 

um problema aos vizinhos. Tanto o fabricante de gelatina quanto a multinacional, 

podem se unir e juntos estimular programas de boa vizinhança.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção do trabalho foram revisadas as opiniões de alguns autores a 

respeito do tema central da pesquisa. Para tornar o trabalho de mais fácil 

compreensão, foram abordados temas como o papel e a importância da área de 

Compras nas organizações. Após esse início, o aprofundamento passará pelo tema 

de Strategic Sourcing, onde o mesmo será apresentado e descrito com base na 

metodologia difundida pela consultoria A.T.Kearney. Dentro ainda desse tema de 

Strategic Sourcing, traremos à luz a importância de se manter um relacionamento 

estruturado com certos fornecedores. Também teremos uma parte dedicada a falar 

sobre nível de serviço e desempenho de fornecedores. Por fim, visto que a 

multinacional estudada é do ramo alimentício, pretende-se analisar o setor de 

alimentos e mais especificamente, de gelatina. 

 

2.1   COMPRAS 

 

Segundo Pozo (2008) o objetivo da área de Compras é comprar materiais e 

produtos na qualidade certa, na quantidade exata, no tempo certo, no preço 

adequado e na fonte adequada. Apesar da crescente importância do departamento 

de Compras dentro das organizações, muitas empresas ainda tratam a função 

Compras de forma básica e com cunho tático, sem a compreensão do quanto esta 

área pode impactar nos resultados finais da companhia, nos lucros e no nível de 

serviço entregue ao cliente. Isso pode ser observado, por exemplo, no Manual 

Operacional da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

do Estado do Paraná (Unicafes) (2010), que descreve que o fluxo de ações da área 

de Compras define-se basicamente em receber a solicitação de Compras, analisá-la, 

fazer a cotação, aprová-la, fazer o pedido de Compra e acompanhar a entrega. Isso 

mostra que muitas empresas ainda enxergam o departamento de Compras como um 

operacionalizador das decisões tomadas pelos clientes internos, seja na emissão da 

Ordem de Compras ou acompanhando a entrega do bem e serviço ou até mesmo 

garantindo o pagamento do montante combinado.  
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Também existem empresas em que o departamento de Compras é visto 

como um fator negativo que pretende impor sua presença, tomando decisões 

isoladamente em um processo moroso, onde, em geral, o preço a ser pago é o 

principal ou único fator de escolha. Isto é bastante comum em empresas do setor 

público brasileiro, que é um setor conhecido pelo exagero em controles de 

processos ao invés de avaliação de resultados PEREIRA (1998). Um exemplo desta 

forma simplista de ver as atividades do departamento de Compras também é a 

cartilha ‘Guia de Orientações’ do Governo Federal – Ministério da Educação - Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2011), instruindo sobre o 

procedimento para utilização dos recursos destinados às escolas: 

1) levantamento e seleção das necessidades e prioridades; 

2) realização da pesquisa de preço; 

3) escolha da melhor proposta; 

4) aquisição; 

5) guarda da documentação. 

 

Entretanto, cada vez mais se tem entendido que o sucesso do 

abastecimento e da boa lucratividade depende boa parte de comprar bem, e a área 

de Compras oferece grandes oportunidades para a redução de gastos das empresas 

e, por consequência, de incremento de lucro. Além do fator redução de custo de 

compra, pode ser encontrado na literatura de GAITHER e FRAZIER (2001), que por 

poder influenciar em fatores fundamentais para qualquer processo operacional como 

a rápida entrega, a entrega no tempo certo, a redução de custos gerais de operação 

e também na qualidade dos produtos recebidos, a área de Compras acaba por 

desempenhar um papel fundamental na realização dos objetivos estratégicos da 

empresa Por este motivo, a área de Compras tem-se tornado cada vez mais 

estratégica. Martins e Alt (2006) comentam que “a conhecida função de Compras 

assume papel verdadeiramente estratégico nos negócios de hoje, em face do 

volume de recursos envolvidos, principalmente financeiros, deixando cada vez mais 

a visão preconceituosa de que é uma atividade burocrática e repetitiva, um centro de 

despesas e não um centro de lucros”. 

De acordo com Baily et al (2000), além de sua importância para a 

organização, o trabalho de dia-a-dia da área de Compras também tem se tornado 
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mais estratégico, com atividades e negociações de mais longo prazo ao invés de 

atividades meramente de reposição de estoque de acordo com solicitações de 

clientes internos. A grande transformação do setor de Compras no mundo dos 

negócios ocorreu a partir do momento em que seus próprios executivos passaram a 

montar suas estratégias de acordo com as estratégias competitivas das empresas. 

Além disso, a aplicação de alguns conceitos administrativos de vantagem 

competitiva (just in time, produção enxuta, comparação com outras empresas do 

setor, etc); como também o avanço tecnológico e a especialização dos 

fornecedores; a concentração de uma maior parcela de compras com um menor 

número de fornecedores, entre outros também contribuíram para o aumento da 

importância e do papel da área de Compras (BAILY et al, 2000). Ou seja, não é mais 

o requisitante ou o comprador que tomam decisões isoladamente como numa queda 

de braços. É a estratégia corporativa que irá guiar as decisões que os requisitantes 

e os compradores tomarão (os requisitantes são comumente chamados 

‘stakeholders’, pois envolvem diversas áreas e pessoas interessadas nas 

contratações). Todos passam a olhar para o mesmo objetivo e não mais objetivos 

isolados de cada departamento com metas que parecem muitas vezes serem 

opostas umas as outras. 

Como veremos na sequência deste trabalho, o poder de compra na cadeia 

produtiva é influenciado por fatores como preço pago, qualidade do fornecedor, 

qualidade da informação gerida do cliente ao fornecedor, relacionamento, e demais 

fatores que vão além de três cotações (requisito ainda utilizado por várias empresas 

como já foi dito).  

Sendo assim, a função Compras passa a ser vista como parte essencial 

para que as empresas atinjam seus objetivos e suas estratégias devem estar 

alinhadas com os valores e políticas das empresas para ser também reconhecida 

pelas demais áreas e pela direção como uma área estratégica (SU; 

HILSDORF;SAMPAIO, 2010). 
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2.2   STRATEGIC SOURCING 

 

Muddiman (2004), afirma que hoje os fornecedores ao redor do mundo 

podem vender seus artigos numa escala global e que, portanto, saber quem são 

esses fornecedores, onde eles estão e qual a melhor forma de comprar deles é 

essencial. Ainda afirma que os executivos vêm investindo alto em Strategic Sourcing 

desde os anos 90 e que eles buscam cada vez mais resultados sustentáveis e que 

se repitam período após período.  

Arif e Rajesh (2008), afirmam que as organizações estão sob uma pressão 

crescente para serem cada vez mais dinâmicas e flexíveis em responder às 

demandas do mercado. Neste ambiente, eles dizem que uma estratégia de compra 

bem estruturada deve combinar as competências da empresa compradora com a 

capacidade de seus fornecedores. Dizem ainda que as empresas devem focar 

nessas suas fortalezas e deixar que seus fornecedores especialistas façam a parte 

que não é principal para seu negócio. De acordo com Van der Vorst e Beulens 

(2002), gerenciamento da cadeia de suprimentos é integrar planejamento, 

coordenação e controle de todos os processos e atividades da cadeia de 

suprimentos para entregar mais valor ao mínimo custo para o consumidor ao mesmo 

tempo em que satisfaz necessidades de todos os interessados no processo, sejam 

eles internos ou externos à organização. 

Já o Strategic Sourcing é uma atividade central para as atividades de 

Compras, sendo um processo que requer extensivo conhecimento e competência, 

pois busca satisfazer as necessidades do negócio através de análises proativas e 

planejadas do mercado fornecedor e da seleção de parceiros que solucionem as 

necessidades da empresa (CIPS, [20--], p.1-2, tradução livre) 

 

2.2.1   Definição de strategic sourcing e seus benefícios 

 

Conforme dissemos, o tema Strategic Sourcing tem sido amplamente 

discutido nas empresas de alto desempenho desde os anos 90. Desde então 

diversos autores têm defendido o assunto com diversos argumentos. Mas afinal, o 

que é Strategic Sourcing? Nos próximos parágrafos vamos apresentar algumas 
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dessas visões que defendem a aplicação do Strategic Sourcing e os benefícios que 

podem ser alcançados através deste processo. 

KUMAR; BRAGG e CREININ (2003, tradução livre) afirmam que as decisões 

de onde conseguir recursos para a organização incluem análise dos gastos, decisão 

por fazer ou comprar, identificação de potenciais fornecedores, solicitação de 

propostas, negociação de contratos e também monitoramento do atendimento dos 

fornecedores contratados. E dizem que isso é facilitado através da estruturação de 

um plano de fornecimento. Os autores Kocabasoglu  (2002, tradução livre); Ellram e 

Carr (1994, tradução livre); e Pearson e Gritzmacher (1990, tradução livre) dizem 

que Strategic Sourcing tem como objetivo racionalizar as atividades de fornecimento 

e compras para suportar a visão da cadeia de suprimentos e assim oferecer melhor 

serviço ao consumidor final. Para eles, o Strategic Sourcing alinha as operações de 

fornecimento para suportar todas as demais estratégias da organização e melhorar o 

nível de serviço. 

Um pouco diferente disso é dito por autores como Tomas e Hult (1998, 

tradução livre); e Talluri e Narasimhan (2004, tradução livre). Eles dizem que o 

processo de Strategic Sourcing objetiva identificar e selecionar fornecedores para 

parcerias de longo prazo, engajá-los antecipadamente nos desenvolvimentos 

aproveitando sua especialidade e também objetiva desenvolver esses fornecedores 

através da alocação de recursos dedicados para melhorar seu desempenho 

enquanto fornecedor e enquanto organização. Os resultados desse envolvimento de 

longo prazo passam a ser referência e através de uma troca constante de 

experiência que acaba inclusive reduzindo a necessidade de algumas atividades em 

ambas as empresas. 

Os autores De Toni, Nassimbeni e Tonchia (1994, tradução livre) vão um 

pouco além ao dizer que a arquitetura do Strategic Sourcing acaba por defender o 

perfil competitivo da empresa e essa interconexão acaba por desenvolver e 

gerenciar os elos que constituem a cadeia de suprimentos. 

Segundo autores como De Toni, Nassimbeni e Tonchia (1994, tradução 

livre); Carter e Narasimhan (1996, tradução livre); e Chen, Paulraj e Lado (2004, 

tradução livre), a análise de risco realizada no processo de Strategic Sourcing 

permite que se exija dos fornecedores um ajustem em sua capacidade produtiva 

com o objetivo de aumentar sua vazão de produtos sempre que possível, mesmo 

que causado por imprevistos como falhas inesperadas em outro fornecedor da 
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cadeia. Isto porque o Strategic Sourcing prepara proativamente as empresas para 

responder à possíveis falhas de fornecedor, ao custo por essas falhas e à qualquer  

tipo de restrição que possa acontecer durante o período de fornecimento. 

Outra vantagem do Strategic Sourcing que também é essencial para 

empresas de alto desempenho diz respeito ao melhor preparo da empresa para 

enfrentar flutuações nas taxas cambiais; variações no tempo gasto com materiais 

em trânsito na cadeia bem como a processos burocráticos que envolvam liberações 

de materiais; erros de demanda de materiais; diferença na qualidade dos produtos 

enviados por diferentes fábricas; e também outros riscos de segurança que podem 

ser identificados e tratados previamente enquanto se faz uma análise de riscos da 

cadeia de materiais. Esses pontos são defendidos por autores como Manuj e 

Mentzer (2008, tradução livre); Christy, Joel e Frank. (1997, tradução livre); e Ellram 

e Carr (1994, tradução livre). 

Por falar em riscos, os autores Duane e Webb (2006, tradução livre) dizem 

que a transparência e a confiança nas relações inter-organizacionais de negócios 

compensam as incertezas e riscos associados à competitividade oculta existente 

entre parceiros de negócios e também compensa parte da competitividade com 

outros competidores do mercado. Eles ainda dizem que identificar uma autoridade 

na cadeia de suprimentos, criar uma identidade comum para ela, criar laços que 

abranjam os elos da cadeia e prover um senso de justiça e igualdade nas relações 

são primordiais para criar esse clima de confiança na cadeia. Esse argumento é 

também sustentado por autores como McDermott, Khalfan, e Swan (2004, tradução 

livre) que dizem que a confiança pode inclusive substituir altos gastos com controle e 

mecanismos de coordenação da cadeia. 

Ainda falando em confiança na cadeia, autores como Inkpen (2001, tradução 

livre); e Nahapiet e Ghoshal (1998, tradução livre) dizem que grandes benefícios são 

gerados por conta dela, como transferência de conhecimento, aprendizagem 

conjunta, compartilhamento de riscos e também de custos associados a exploração 

e aproveitamento de oportunidades em conjunto. Confiança é uma decisão cognitiva 

e emocional de confiar num parceiro com a expectativa de que ele vá agir de acordo 

com o acordado. No contexto da cadeia de suprimentos, a confiança permite que 

seja gasto um mínimo de recursos e tempo numa relação a fim de se obter eficiência 

e também os benefícios esperados dessa relação de confiança (McCarter e 

Northcraft, 2007, tradução livre) 
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Conforme vimos até aqui, existem muitos autores que defendem a prática do 

Strategic Sourcing como forma de trazer benefícios para as organizações. A 

literatura internacional traz muitas definições para o termo.  

Kocabasoglu e Suresh (2006, tradução livre) tentam sintetizar dizendo que 

Strategic Sourcing é o processo de desenhar e gerenciar a rede de suprimentos de 

uma empresa, em linha com os objetivos operacionais e organizacionais. Já para 

Anderson e Katz (1998, tradução livre), Strategic Sourcing é uma estrutura de 

análise de Custo Total de Propriedade que uma vez desenvolvida determina a 

estratégia de compra para cada material analisado para melhor atingir os objetivos 

organizacionais e melhor satisfazer o cliente. 

Roberts1 (2003 apud Su, Hilsdorf e Sampaio, 2010), diz que Strategic 

Sourcing sistematiza a identificação de fontes de fornecimento e avalia, negocia e 

contrata fornecedores e continuamente gerencia a relação com estes fornecedores 

para aumentar a competitividade da empresa.  

 

2.2.2   A metodologia de aplicação de Strategic Sourcing 

 

Também existe na literatura diversas metodologias desenvolvidas para 

aplicação do Strategic Sourcing nas empresas. 

Neste trabalho, foi escolhido trabalhar pela metodologia divulgada pela 

consultoria A.T.Kearney, pois é a metodologia que era utilizada na multinacional em 

estudo no momento que o estudo de caso foi feito.  

Essa metodologia foi desenvolvida pelas autoras Clegg e Montgomery 

(2005), e apesar do foco naquele momento ser as empresas de tecnologia, elas já 

afirmavam que os resultados podem ser muito favoráveis para empresas de diversos 

segmentos. 

O método é chamado de “Os 7 passos de Strategic Sourcing”, que trata da 

importância de cada categoria de compra dentro da empresa e esclarece as 

verdadeiras necessidades do negócio para então se iniciar a elaboração da 

estratégia de negociação e abastecimento de determinado material e fornecedor. A 

                                                           
1 ROBERTS, R. Strategic Sourcing. Hoggett Bowers, 2003. 
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FIGURA 2 mostra quais são os passos sugeridos na metodologia A.T.Kearney, 

publicado pelas autoras Clegg e Montgomery (2005).   

 

 

FIGURA 2 - O PROCESSO DOS 7 PASSOS DO STRATEGIC SOURCING 
Fonte: Clegg e Montgomery (2005), Tradução livre. 

 

Para embasamento deste trabalho, vamos listar as atividades de cada um 

dos 7 passos para melhor esclarecê-los. 

1º passo: Desenhar o perfil da categoria. De acordo com as autoras Clegg e 

Montgomery (2005, tradução livre), apesar de ser passo que consome mais tempo, é 

necessário realizá-lo da melhor forma possível pois certamente os benefícios serão 

vistos nas demais fases. Ou seja, começa-se bem para conseguir um resultado mais 

satisfatório e confiável. A proposta desse passo é entender a situação atual da 

categoria de materiais que está sendo analisada. Segundo essas mesmas autoras, a 

categoria é todo grupo de materiais similares ou também com fornecedores similares 

que podem ser agrupados num único exercício de negociação. Esse agrupamento 

contribuirá para aumentar a relevância dos itens frente às demais categorias de 

materiais, concentrar volume na negociação, agregar os volumes de diferentes 

unidades de negócios (se houver), diminuir o número de negociações isoladas e 

possivelmente diminuir o número de fornecedores. Isso também contribuirá para que 

a categoria de materiais e, portanto, a própria negociação passe a ser mais atraente 

para o mercado fornecedor. Neste ponto de segmentação das categorias de 

materiais por fornecedor, as autoras da A.T.Kearney sugerem que os seguintes 

pontos sejam analisados para facilitar essa segregação: quão crítico é o material, 

qual o tamanho dos contratos mantidos atualmente com cada fornecedor e quão 

exclusivos os fornecedores são para a categoria de materiais em análise. 

Três tipos de análises são obrigatórias neste passo da metodologia. A 

análise de gastos, a análise das necessidades internas e a análise do mercado. 

a) A análise dos gastos. Este ponto já é importante pelo fato de pré-estimar 

o tamanho do futuro contrato. Ele consiste em identificar o volume total de gastos 

com a categoria analisada, considerando toda a organização e com cada fornecedor 

atual. Como resultado dessa análise, além do montante gasto, outras informações 
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serão levantadas: a lista de itens que está sendo considerada na categoria, o 

volume de compras de cada um dos itens, as localidades que utilizam esses itens, 

os preços unitários atuais (sendo necessário coloca-los na mesma base de moeda), 

as condições de compras de cada contrato atual e quais são os itens “carro-chefe” 

dessa categoria, que serão certamente os mais atraentes para os fornecedores. 

Além dos itens já levantados, é possível que na primeira vez em que se 

pratica esse exercício, a empresa se depare com inúmeros contratos com termos 

diferentes para a compra do mesmo material, inúmeros contratos com fornecedores 

e condições diferentes para o mesmo material ou ainda inúmeros contratos com o 

mesmo fornecedor porém condições diferentes para diferentes unidades de negócio 

ou ainda materiais similares. 

 No final do exercício o resultado esperado é ter um mapa claro do que a 

organização está gastando e como está gastando nessa categoria. 

b) A análise das necessidades. Nesta fase a sugestão é fazer entrevistas  

com os principais usuários desses materiais, entender de forma mais profunda qual 

o objetivo final deles em utilizarem esses materiais, qual o ponto de vista deles sobre 

o fornecedor e sobre o contrato atual e quais alterações eles sugeririam para os 

contratos futuros bem como condições que eles não estão dispostos a mudar. 

c) A análise do mercado fornecedor. Neste passo, Clegg e Montgomery 

(2005, tradução livre) entendem que é quando se deve buscar informações sobre o 

mercado do fornecedor, ou seja, entender quem são seus concorrentes, os produtos 

que concorrem com ele, quais são as ameaças e pressões as quais eles estão 

sujeitos. É importante entender quais são as pressões por conta de custo, de outros 

competidores do mercado e  pressões por conta de tecnologia e inovação, por 

exemplo. Também é importante saber se existem outros fornecedores ou mesmo 

outros produtos que possam substituir este, qual é a tendência desses itens, qual a 

estrutura de custos desses produtos e quais os principais componentes na 

determinação dos custos desse material. 

A determinação da estrutura de custos de uma categoria de materiais será 

importantíssima como ferramenta de negociação nos passos seguintes da 

metodologia (CLEGG; MONTGOMERY, 2005, tradução livre) 

Também é sugerido pelas autoras da Metodologia que de posse dessas 

informações de mercado, seja estabelecida uma matriz com as cinco forças 

competitivas (Ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, mais 
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força do fornecedor, mais força do comprador ou ainda uma rivalidade real e natural 

dos diferentes competidores do mercado). Isso será de grande valia para clarificar 

algumas das decisões que serão tomadas nos próximos passos.  

2º Passo: Selecionar a Estratégia de Compra (Strategic Sourcing). De 

acordo com as autoras Clegg e Montgomery (2005, tradução livre), é quando se 

avalia a importância da categoria de acordo com a estratégia adotada pela empresa, 

bem como compara essa categoria com as demais da organização. As categorias 

podem ser segregadas em quatro posicionamentos diferentes: não críticos, 

alavancados, gargalo e estratégicos. Esses posicionamentos são determinados de 

acordo com a complexidade do mercado de cada categoria versus o impacto no 

negócio (FIGURA 3). 

Além do posicionamento da categoria, a FIGURA 4 sugere a abordagem que 

a empresa compradora deve adotar de acordo com cada posicionamento. 

 

 

FIGURA 3 - MATRIZ DE POSICIONAMENTO DA CATEGORIA 
Fonte: A.T.Kearney (2001), Tradução livre. 
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Segundo Clegg e Montgomery (2005, tradução livre), para produtos que 

estejam posicionados como não críticos ou alavancados a melhor estratégia é 

trabalhar com Concentração de Volume para tornar a categoria mais atraente para o 

mercado fornecedor ou ainda com Melhor Preço, ou seja, foco em negociação 

comercial em busca de melhores preços e condições. As estratégias de compras 

sugeridas também podem ser definidas nessa etapa e são melhor detalhadas na 

FIGURA 4, que também sugere a abordagem para cada uma delas. 

 

 

 

FIGURA 4 - AS ESTRATÉGIAS DE COMPRAS 
Fonte: A.T.Kearney (2001), Tradução livre 

 

A estratégia chamada de Escala Global, é para quando existe oportunidade 

de se comprar de fornecedores de outras partes do mundo e também se comprar 

considerando volumes de outras unidades de negócio para alavancar oportunidades. 

Geralmente serão considerados países onde os custos de produção são mais baixos 

mesmo que distribuindo para o restante do globo ou ainda a empresa pode decidir 

por terceirizar parte de sua produção para uma empresa localizada numa região 

menos custosa (essa é a decisão de fazer ou comprar). 

Categorias que sejam posicionadas como gargalo ou estratégicas podem 

assumir estratégias diferentes dessas. Segundo as autoras da A.T.Kearney, as 

possíveis opções seriam: trabalhar na Melhoria das Especificações dos produtos, 

buscando parceiros de negócios que possam customizar seus produtos para 

entrega-los de forma a trazer um diferencial competitivo; ou procurar Melhoria 

Conjunta de Processos, redesenhando os processos produtivos de ambas as 
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empresas em busca de otimização e integração da cadeia de suprimentos, onde os 

ganhos seriam divididos entre as empresas; ou ainda Reestruturar os 

Relacionamentos com os fornecedores, desenvolvendo-os e construindo alianças 

estratégicas de longo-prazo, buscando com isto preço e condições diferenciadas 

além de preferência no abastecimento.  

Depois de posicionada a categoria e selecionada a estratégia o trabalho 

exclusivamente interno está finalizado e pode-se mover para o contato com os 

fornecedores. 

3º passo: Gerar o portfólio de fornecedores. Essa parte trata da ampliação 

da base de fornecedores bem como identificação de potenciais fornecedores. Neste 

ponto, a pesquisa vai procurar identificar os novos possíveis fornecedores do 

mercado, a estrutura e abrangência geográfica e técnica dos fornecedores. A fase 

de análise das necessidades do 1º passo vai ser importante para identificar quem 

são os fornecedores que poderão suprí-las. De qualquer forma, não se deve ainda 

descartar nenhum fornecedor, pois mesmo que ele pareça pequeno demais ou novo 

demais dentre os demais, ele pode oferecer vantagens significativas. Para 

selecionar fornecedores, são sugeridos alguns critérios porém outros podem ser 

adicionados ou mesmo esses podem ser descartados caso não sejam aplicáveis: 

Quais as regiões geográficas que podem ser atendidas pelo fornecedor; Quais são 

os mercados e setores atendidos pela empresa; Qual o nível de detalhamento do 

produto a ser vendido que pode ser disponibilizado; que tipo de relatórios são 

disponibilizados pela empresa; como são as condições principais de contrato do 

fornecedor; Como ocorrem os faturamentos; Qual a estrutura de custos dos produtos 

bem como o que está incluso nos preços informados; outros que forem interessantes 

para a categoria de materiais que esteja sendo analisada. 

Enfim, esta fase servirá para além de identificar potenciais fornecedores 

para os materiais atuais, levantar também fornecedores que já tenham ou estejam 

dispostos a desenvolver produtos alternativos. 

4º passo: Seleção do caminho de implementação. De acordo com as autoras 

Clegg e Montgomery (2005, tradução livre), neste passo será selecionada a melhor 

estratégia para executar o plano desenhado nos passos anteriores. Basicamente as 

elas propõem conduzir uma RFP (Request for Proposal) e negociação posterior. 

Para a RFP o comprador deve estabelecer todas as especificações e condições que 

deverão ser seguidas pelos proponentes interessados em enviar propostas para 
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fornecimento de materiais da categoria de compras em questão. Após enviada a 

RFP, recebidas e analisadas as propostas, alguns fornecedores deverão ser 

selecionados para algumas rodadas de negociação onde o resultado final vai ser a 

seleção de um ou mais fornecedores para a categoria de materiais. Essas 

negociações posteriores podem acontecer tanto presencialmente, quanto através de 

leilões eletrônicos. Segundo a metodologia proposta, as negociações eletrônicas em 

geral agilizam o processo de chegar à melhor proposta comercial dos fornecedores. 

Iniciar o processo através de uma RFP facilita a análise das propostas e a 

comparação entre elas. Além disso, garante a posse das informações necessárias à 

negociação. 

5º passo: Negociação e Seleção dos fornecedores. Praticamente caminha 

junto com o passo anterior, sendo considerado o ápice do Strategic Sourcing 

segundo as autoras da metodologia. Deve-se estar muito bem preparado para este 

passo e avaliar a utilização de um time de negociação com diferentes habilidades e 

perfis. Nesse passo é importante usar as informações conseguidas na RFP e 

também no levantamento de necessidades feita no primeiro passo. É preciso estar 

preparado para responder questões como: Qual o principal objetivo da negociação?; 

Do que não se pode abrir mão?; Qual a melhor alternativa e plano de contigência 

para a negociação?; Quais os principais fatores que determinam os custos dos 

materiais que estão sendo negociados?; Qual o poder de negociação de cada parte 

envolvida na negociação?; Quais pontos podem ser consideráveis negociáveis? 

(lembrando-se de que não se deve conceder nada sem receber nada em troca) 

Da mesma forma, as autoras Clegg e Montgomery (2005, tradução livre)  

reforçam que é importante procurar colocar-se no lugar do fornecedor e saber o que 

deve ser importante para ele, quais devem ser seus objetivos, como deve ser seu 

posicionamento durante a negociação, etc. Enfim, quanto mais souber da outra 

parte, mais favorável tende a ser a negociação.  

6º passo: Implementação, integração. Clegg e Montgomery (2005, tradução 

livre) afirmam que é quando o parceiro já foi selecionado nos passos anteriores e 

então é preciso desenvolver um plano de transição entre o contrato anterior e o novo 

contrato (especialmente caso o novo contrato envolva também um novo fornecedor). 

Além disso, é um tempo importante para determinar qual será o plano de 

gerenciamento da rotina entre as empresas.  
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É importante identificar possíveis problemas na transição de contratos, 

deixar bem claro aos usuários das duas empresas quais são as novas condições 

estabelecidas, proceder as mudanças pre-acordadas para o início do contrato, criar 

novos procedimentos e processos caso seja necessário, criar o plano de 

implementação e comunicar as mudanças aos usuários. 

7º passo: Monitorar/gerenciar os fornecedores e o mercado fornecedor. As 

autoras Clegg e Montgomery (2005, tradução livre) dizem que uma vez que o novo 

contrato inicia, deve-se começar a pensar no próximo exercício de Strategic 

Sourcing pois este deve passar a ser um exercício contínuo. Deve-se planejar o 

próximo passo e estar atento às condições de mercado da categoria bem como é 

preciso definir critérios para mensurar o desempenho dos fornecedores. É preciso 

estabelecer como tornar o monitoramento do fornecedor parte da rotina da empresa 

e também como desenvolver o relacionamento com o fornecedor até mesmo para 

ajudar na base de informações para o próximo exercício de Strategic Sourcing. 

 

Enfim, após passar por estes 7 passos de forma bem detalhada, a empresa 

poderá beneficiar-se de diversas formas e uma delas foi averiguada no estudo de 

caso relatado por Su, Hilsdorf e Sampaio (2010): a parceria estabelecida com o 

Strategic Sourcing gera com relacionamentos ganha-ganha, onde a empresa 

vendedora reduz inclusive sua incerteza sobre a demanda e a empresa compradora 

garante disponibilidade de produto e melhores condições. 

Com base nessa afirmação, fomos procurar um pouco sobre o que a 

literatura diz a respeito de Relacionamento com o fornecedor, que será abordado no 

próximo subitem, visto que faz também parte da aplicação de Strategic Sourcing. 

 

2.2.3 Gerenciamento de relacionamento com fornecedor – SRM (Supplier 

Relationship Management) 

 

Anderson e Katz (1998, tradução livre) afirmam que empresas líderes 

enxergam seus relacionamentos com fornecedores como ativos da empresa que 

agregam valor técnico, gerencial ou operacional, sendo uma extensão da empresa. 
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Dessa forma o relacionamento vai além das fronteiras tradicionais e o fornecedor 

passa a estar integrado aos processos-chave e à cadeia de abastecimento da 

empresa, trazendo vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. 

De acordo com a Future Purchasing (2012, tradução livre), manter um 

programa de relacionamento com fornecedores-chave permite que a empresa passe 

a ser um cliente preferencial, com melhoria contínua de colaboração, redução de 

custos para ambas as empresas e redução de todos os tipos de risco na cadeia de 

suprimentos. 

Ao se aplicar o Strategic Sourcing, a empresa compradora consegue 

determinar melhor qual o tipo de relacionamento deve manter com o fornecedor e 

através de uma boa gestão de relacionamento pode-se buscar ir ainda mais além 

tentando alcançar inclusive o elo anterior da cadeia de suprimentos através de sua 

influência. 

As tendências atuais como complexidade de tecnologia, competição em 

nível global e a necessidade por pesquisa para atingir uma vantagem competitiva 

estão exigindo que os relacionamentos com os fornecedores sejam cada vez mais 

colaborativos. Em muitos casos isso significa envolver o fornecedor em estágios 

iniciais do desenvolvimento do produto para que ele faça parte e contribua com 

melhores resultados (BBS, CIPS e Oracle, [20--], p. 02, tradução livre).  Manter um 

relacionamento com o fornecedor inclusive pode melhorar o desempenho do 

fornecedor e reduzir riscos de abastecimento (SUPPLIER PERFORMANCE 

MANAGEMENT, 2010) 

Tanto a empresa compradora quanto a empresa fornecedora devem analisar 

qual tipo de relacionamento pretendem manter uma com a outra. Para isso, a 

empresa compradora deve ter bem claro qual o posicionamento da categoria em que 

suas matérias primas estão classificadas (FIGURA 1). Segundo Kraljic (1983), a 

Matriz de Portfolio ou Matriz de Posicionamento de Categoria, como foi mais 

conhecida é explicada da seguinte forma: 

a) Categorias Gargalo: geralmente o comprador tem pouca influência num 

mercado que além de ser muito competitivo não é estratégico para seu 

negócio. O foco principal deve ser garantir o abastecimento e isso pode 
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se dar através de estreitamento de relacionamento mesmo que seu 

volume não seja nem tão expressivo para o fornecedor tampouco para a 

própria empresa compradora, se comparado ao volume de outras 

categorias de compra (itens estratégicos e alavancados, por exemplo). 

Também se pode buscar substituir o produto gargalo por outro que seja 

posicionado em outra categoria.  

b) Categorias Alavancadas: o comprador tem muitas opções de 

fornecedores, sem risco aparente de abastecimento e também é um 

comprador de volume interessante para o mercado. O comprador pode 

focar em redução de custo e maiores exigências de qualidade e serviços 

diferenciados. 

c) Categorias Estratégicas: em geral o comprador tem um gasto alto e que 

é muito importante para o negócio dele, porém o mercado não dispõe de 

muitas opções de fornecimento ou de substituição do item. Ele deve 

trabalhar em relacionamento cada vez mais integrado para garantir seu 

abastecimento. Em geral também nessa situação avalia-se a decisão de 

fazer ou comprar, pois produzir seus próprios itens estratégicos pode ser 

uma boa saída para garantir abastecimento do item que não se pode 

substituir, desde que a vantagem seja maior do que a desvantagem de 

aumentar sua estrutura para operacionalizar isto. 

d) Categorias não críticas: não precisam receber muito esforço, pois além 

do gasto ser pequeno elas não trazem risco para o negócio e então não 

precisam sair de onde estão posicionadas.  

 

 

Por outro lado numa gestão de relacionamento entre duas partes, o 

comprador também estará sendo avaliado e posicionado numa matriz do fornecedor 

que pode ser vista a seguir na FIGURA 5: 
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FIGURA 5 - MATRIZ DE POSICIONAMENTO DO FORNECEDOR 
Fonte: Harvard Business Review (1983), Tradução Livre 

 

Clientes posicionados como “Desenvolver e Nutrir” geralmente são muito 

atrativos, mesmo que os gastos com o fornecedor não sejam tão altos. Os 

fornecedores têm interesse em desenvolver a conta visando oportunidades de 

aumentar os gastos do comprador com o fornecedor. Isso faz com que a força do 

comprador seja meio que do fornecedor. 

Clientes posicionados como “Explorar” pode significar um gasto 

relativamente alto, mas mesmo assim o cliente não é atrativo, por mais que o cliente 

assim se classifique.  

Cliente posicionados como “Proteger” é um grande e importante cliente que 

fornece uma renda muito significativa ao fornecedor. O fornecedor por sua vez, vai 

fazer o que for possível para manter essa conta. 

Cliente “Estorvo” além de representar uma fatia insignificante da receita, não 

é atrativo por outros aspectos também. 

Todas essas classificações foram inicialmente propostas por Kraljic (1983) e 

vêm sendo adaptas e modificadas ao longo dos anos. 

Com as duas matrizes em mãos, cada relacionamento vai depender da 

forma como o cliente enxerga o fornecedor e vice-versa. 

 



37 

 

 

2.2.4  Desempenho e Nível de Serviço 

 

Apesar de haver uma escassez de estudos que relacionem o Strategic 

Sourcing ao desempenho do fornecedor no abastecimento ao cliente, a cadeia de 

suprimentos impacta no desempenho da empresa quando suas decisões estão 

alinhadas com os objetivos da empresa e quando são desenhadas considerando 

que trata-se de um sistema integrado, onde a cadeia de suprimentos é vista como 

um todo, além dos limites da empresa, evitando ações e mudanças que visem 

apenas suas próprias atividades sem considerar fornecedores e clientes (Lau et al, 

2003, tradução livre). 

Uma cadeia de suprimentos voltada ao desempenho traz benefícios em três 

âmbitos distintos: recursos, volume disponibilizado pela produção e flexibilidade 

(GUNASEKARAN; PATEL; TIRTIROGLU, 2001, tradução livre). Ao falar de recursos 

significa que entregando no prazo, quantidade e qualidade acordados, o fornecedor 

contribuirá na eficiência fabril de seu cliente. Também contribuirá para que o volume 

disponibilizado pela produção seja o planejado. Por fim, a flexibilidade refletirá na 

habilidade de resposta (YUSUF; ADELEYE; SIVAYOGANATHAN, 2003, tradução 

livre). 

De fato, um dos aspectos para mensuração do desempenho da cadeia de 

suprimentos refere-se ao nível de serviço, que é diretamente impactado pela 

disponibilidade de produto pelo fornecedor e o desempenho das entregas (Beamon, 

1999, tradução livre) 

De acordo com a literatura existente, a mensuração do desempenho da 

cadeia de suprimentos deve considerar diversos aspectos como acuracidade de 

entrega, pontualidade de entrega, nível de atraso, percentual de rupturas de estoque 

(falta do item no estoque), prazo de entrega desde o recebimento das ordens pelo 

fornecedor, tempo de ciclo de produção, tempo de ciclo da cadeia de suprimentos 

completa, percentual de utilização da cadeia e de cada elo, tempo de resposta ao 

mercado consumidor (KOCABASOGLU, 2002 e KHAN; SRIVASTAVA; BAKKAPPA, 

2006, tradução livre). 
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2.3   MERCADO DE GELATINA COMESTÍVEL 

 

A sobremesa que a multinacional em estudo produz é feita a partir de uma 

proteína animal, chamada colágeno, retirada do couro de bovinos e suínos. 

Conforme explicado por Alvarenga (2014), essa substância passa por várias etapas, 

como filtragem, esterilização e secagem, até se transformar em um pó que dá 

origem à gelatina comestível. Esta é a matéria prima que chega na indústria e com a 

adição de açúcar, aromatizantes e corantes se transforma na gelatina sobremesa 

vendida ao consumidor final.  

A matéria prima (gelatina comestível) é uma proteína natural que fornece 

propriedades gelificantes e estabilizantes em produtos à base de água. Essas 

propriedades dependem do tipo da gelatina, de sua concentração, de seu pH e das 

condições térmicas existentes. A gelatina é obtida através da hidrólise parcial do 

colágeno presente no couro animal e nos ossos. (ROUSSELOT, 2014). 

Portanto, o mercado de gelatina sobremesa está atrelado ao mercado de 

gelatina comestível que é dependente do mercado de couro cru, o qual, por sua vez, 

vem após o mercado de carne bovina. Este último depende do nível de poder de 

compra da população, do preço das carnes substitutas (como carne suína e de 

aves), da demanda de couro gerada pelo mercado internacional e também dos 

níveis de estoque, além de doenças, secas ou inundações em áreas de criação 

bovina, que podem diminuir a oferta de couro com reflexos sobre o preço (BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, BNDES, 2002). Assim, a 

oferta de gelatina responde aos estímulos ao mercado de carne e à demanda de 

couro curtido.  

Sabemos então que a gelatina bovina é derivada do couro, um dos principais 

subprodutos do abate de bovinos. Grande parte da origem deste couro utilizado na 

produção de gelatina bovina está no Brasil e Argentina, grandes produtores de gado 

bovino (GUIA BRASILEIRO DO COURO, 2014).  O animal é abatido no frigorífico e 

seu couro levado para os curtumes. São nos curtumes que ocorrem o 

processamento da pele do animal e o curtimento do couro para serem utilizados na 
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confecção de vestimentas, sapatos, tapetes etc Parte desta pele que não é curtida é 

destinada às indústrias de gelatina. 

 

2.3.1   Mercado de Couro 

 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI 

(2011), o setor coureiro participa de diferentes cadeias produtivas. Este setor 

depende da pecuária de corte, onde inicia a atividade, seguindo pelo abate e 

descarne, então passa pelos frigoríficos e curtumes, que fornecem sua principal 

matéria-prima (FIGURA 6).   

 

 

FIGURA 6 – PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DE COURO 
Fonte: NEIT/IE/UNICAMP apud ABDI (2011) 
 
 

A indústria compõe-se especialmente dos curtumes, que fabricam seu 

produto final (couro), e fornece derivados para diferentes indústrias, que utilizam o 

couro como um de seus insumos. A indústria de calçados é a mais expressiva, 

porém há também artefatos e vestuário, e cada vez mais está sendo utilizado para 

móveis e automóveis (FIGURA 7). 
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FIGURA 7  - ESTIMATIVA DO USO E APLICAÇÕES DO COURO 

Fonte: AICSul Estatísticas apud Guia Brasileiro do Couro (2014). 

 

O couro de origem bovina predomina na produção e na comercialização 

mundial de couro. Aproximadamente 65% do couro produzido no mundo têm origem 

bovina (ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E 

AGRICULTURA, FAO. 2010). 

Uma característica da indústria mundial de couro é o deslocamento de sua 

produção de países desenvolvidos, tradicionais produtores, para países em 

desenvolvimento (FIGURA 8), principalmente aqueles localizados na Ásia e na 

América do Sul,  com destaque para China, Índia, Coréia do Sul, Brasil e Argentina. 

Este deslocamento tem sido estimulado pela maior disponibilidade de matéria-prima, 

pela procura de mão-de-obra mais barata, pela existência de restrições mais 

severas das políticas ambientais dos países desenvolvidos, assim como pelo próprio 

movimento de transferência da produção de calçados, para diversos países em 

desenvolvimento (ABDI, 2011). 
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FIGURA 8 - PRODUÇÃO DE PELES E COURO CRU 

Fonte: World Statistical Compendium , FAO (2013), Tradução livre. 

 

A crise financeira mundial do final dos anos 2000 teve um grande impacto 

sobre o mercado de couros e peles. A queda brusca no crescimento mundial em 

2008 e 2009 levou a uma contração na demanda por produtos de consumo, 

incluindo sapatos e outros artigos de couro. O volume de couros e peles exportadas 

no mundo caiu em cinco por cento, mas os preços caíram mais drasticamente e os 

ganhos globais de exportação de couros e peles caíram quase 30 por cento de 2008 

a 2009. Inicialmente a recuperação dos preços em meados de 2009 foi forte e em 

até março de 2011 em Chicago os preços do couro cru tinham subido acima dos 

níveis que prevaleciam durante a maior parte de 2004 a 2008. Apesar de uma queda 

nos preços no final de 2011, os preços brutos dos couros e peles mantiveram-se 

firmes em 2012, superando os níveis prevalecentes antes da crise (FAO, 2013, 

tradução livre).  

O QUADRO 1 abaixo resume algumas características da indústria e do comércio 

mundial de couro: 

• relativa simplicidade do processo de produção (tecnologia madura); 

• deslocamento da produção mundial para países em desenvolvimento, com destaque para 

asiáticos e latino-americanos; 
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• concentração geográfica da produção dentro dos distintos países: formação e desenvolvi- 

mento de pólos coureiro-calçadistas; 

• comércio mundial: elevação dos valores negociados em todos os segmentos (couro, cal-

çados e artefatos de couro); 

• concentração das exportações de couro em um grupo reduzido de países, com expressiva 

participação de alguns países asiáticos e latino-americanos, especialmente o Brasil; 

• concentração das importações de couro nos países asiáticos e europeus; 

• destaque do Brasil na exportação de couro e de calçados e da China na exportação de cal-

çados: perda de participação da China no comércio mundial de couro e aumento de 

participa- ção no comércio mundial de calçados, acompanhados de aumento da participação 

do Brasil no comércio mundial de couro e perda de participação no comércio mundial de 

calçados; 

• peculiaridade do Brasil: não mantém participação relevante nas importações mundiais de 

couro. 

 

QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO MUNDIAL DE COURO 

Fonte: ABDI (2009) 

 

Para os próximos anos é esperado um crescimento no mercado de couro, 

devido ao crescimento mundial e aumento do poder aquisitivo na população. No 

QUADRO 2 é possível encontrar um resumo das principais tendências. 

• Elevação dos valores pagos anualmente (exceção: 2009);  

• Predomínio do couro acabado nos valores negociados anualmente (com participação crescente e 

preços médio superiores); 

• Concentração das Exportações a partir de um grupo reduzido de países: forte presença de países 

europeus, especialmente da Itália, de países asiáticos (Hong Kong e Coréia do Sul) e de países latino-

americanos (Brasil e Argentina); 

• Concentração das importações mundiais de couro pelos países asiáticos e europeus; 

• América Latina: Principal exportadora líquida de couro bovino; 

• Destaque do Brasil no comércio mundial de couro: 3ª posição no ranking dos maiores exportadores 

(2008 e 2009) 

 

QUADRO 2 - TENDÊNCIAS NO COMÉRCIO MUNDIAL DE COURO 
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Fonte: ABDI (2009) 

 

2.3.2   A indústria de couro no Brasil 

 

Vemos que a indústria brasileira de couro é de natureza heterogênea, ou 

seja, encontramos predominância quantitativa de curtumes de pequeno e médio 

porte, porém, cada vez mais, vemos compras e fusões, concentrando volume em 

grandes curtumes, inclusive a criação de frigoríficos verticalmente integrados. Há 

também pequenos curtumes artesanais, sem registro formal, que contribuem com 

grande parte dos empregos informais da indústria brasileira de couro. O tamanho em 

extensão do país e a falta de legislação clara e controle nesta indústria  apresenta 

uma dificuldade de quantificação dos curtumes informais não permite uma avaliação 

mais acurada de sua verdadeira situação e participação na indústria analisada. 

(ABDI 2009). 

Os maiores frigoríficos brasileiros realizaram importantes aquisições e 

investimentos na produção de couro. Um deles, o JBS-Friboi, criou uma empresa 

para comercializar couro (JBS Couros) e realizou parceria com a BMZ Couros, um 

dos maiores curtumes brasileiros. Posteriormente, incorporou o Grupo Bertin (2009), 

com elevada capacidade de processamento de peles, e passou a ocupar a liderança 

brasileira em couro (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

BNDES, 2009). 

A exportação brasileira de couros e peles vem tomando força nos últimos 

anos, o que torna a disputa pela compra deste material mais acirrada até para a 

indústria local de calçados, e passa a competir pela compra com o mercado externo 

(FIGURA 9). 
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FIGURA 9 – EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COUROS E PELES (2011-2012) 

Fonte: AICSul Estatísticas apud Guia Brasileiro do Couro (2014). 

 

Em termos de valor as exportações brasileiras tiveram um incremento de 

aproximadamente 160% entre 2000 e 2006. Neste ano o valor exportado 

correspondeu a 78% da produção interna, em 2000 este percentual era de 45%. 

(BNDES 2007). Isso pode ser visto na FIGURA 10 a seguir.  

 

FIGURA 10 – EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO DE COURO BOVINO (2000 – 
2006) 

Fonte: AICSul Estatísticas apud Guia Brasileiro do Couro (2014). 
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Concluímos que houve um aumento significativo de produção e exportação 

de couro, o que dificulta a disponibilidade da matéria prima ao mercado interno. 

 

2.3.3   Tendência de movimentação no Mercado de Couros e Peles  

 

No médio e longo prazos, a demanda por couro para calçados, estofados de 

automóveis e outras aplicações deve continuar a expandir-se, particularmente nos 

países em desenvolvimento acelerado da Ásia e da América Latina. O consumo de 

carne também deve crescer, mas este crescimento será concentrado em carnes de 

suínos e aves. A produção e abatimento de gado e ovelhas provavelmente terá um 

crescimento mais lento devido aos custos da alimentação e do confinamento serem 

mais elevados. Como bovinos e ovinos são as principais fontes de couros e peles de 

couro, a produção e fornecimento esperado pode crescer mais lentamente que a 

demanda, contribuindo para que os preços permaneçam elevados. (FAO, 2013, 

tradução livre). 

Ao mesmo tempo, pode-se esperar que mudanças no mercado continuem. A 

demanda por calçados de couro, continuou a crescer modestamente apesar de 

calçados de couro tradicional perder quota de mercado para sapatos atléticos. O uso 

do couro no vestuário diminuiu, mas o uso de couro em móveis e particularmente 

estofos de automóveis vem crescendo fortemente. Como automóveis têm tornam-se 

menores e mais econômicos, os compradores tornaram-se cada vez mais capaz de 

carrega-los com um maior nível de luxo, incluindo estofamentos em pele. A indústria 

do couro deve continuar a inovar e se adaptar às novas exigências do mercado. 

(FAO, 2013, tradução livre). 
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3   METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

 A metodologia de pesquisa utilizada foi Pesquisa Exploratória através de 

Estudo de Caso. A forma de abordagem foi a qualitativa, o propósito foi descritivo e 

o procedimento foi  questionário e pesquisa bibliográfica. 

A origem da pesquisa é o treinamento “7 Passos” ministrado à multinacional 

em estudo, que refletiu estudos prévios publicados pela ATKearney.  

O estudo em questão ocorreu na área de compras de uma multinacional 

produtora da sobremesa gelatina com a colaboração dos departamentos internos de 

planejamento de materiais, qualidade e compras. O estudo envolveu também a área 

de compras de dois fornecedores fabricantes da matéria prima gelatina comestível. 

A identidade destes fornecedores é confidencial, por isto não foi divulgada nesta 

monografia. 

 

3.1   DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A unidade de análise é a ferramenta ou metodologia utilizada pelo 

fornecedor de gelatina comestível para definir a estratégia de compra de pele com 

seus curtumes.  

 

3.2   ORIGEM DA PESQUISA 

 

Atualmente a aplicação de uma gestão estratégica através de uma 

metodologia aplicada ocorre apenas com o primeiro nível de fornecimento da 

empresa, ou seja, entre a multinacional fabricante de gelatina sobremesa e com os 

seus fornecedores diretos (fabricantes de gelatina comestível). Este trabalho 

descreve a aplicação desta gestão estratégica no segundo nível de abastecimento, 

ou seja, no elo fabricante de gelatina comestível e seus curtumes, conforme 

FIGURA 11. 
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FIGURA 11 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO STRATEGIC SOURCING 

Fonte: Autor 

 

 Na proposta de implementação da metodologia onde se aplica o Strategic 

Sourcing em um elo anterior da cadeia, a multinacional em estudo tem como 

responsabilidade apresentar o programa para o fabricante de gelatina, prestar 

suporte e treinamento se necessário, porém toda a negociação e implementação é 

de responsabilidade dos fabricantes.  

 

 

3.3   MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para desenvolver este trabalho a metodologia constou de planejamento, 

coleta de dados e análise. 

 

3.3.1 Planejamento 

 

Na primeira etapa desta pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica sobre 

Compras, Strategic Sourcing, SRM (Supplier Relationship Management – 

Gerenciamento de Relacionamento com Fornecedor), mercado da matéria 

prima Gelatina Comestível Comestível e mercado de couro. 
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3.3.2 Coleta de dados 

 

 observação direta; 

 questionário (em apêndice B) enviado ao analista de planejamento de 

materiais, por ser o responsável que está em contato no dia a dia com os 

fornecedores, acompanhando a acuracidade, a pontualidade de entregas, ao 

analista de qualidade que acompanha os testes e avaliações do 

cumprimento das especificações acordadas entre as empresas e ao 

comprador responsável pelas negociações; 

 questionário (em apêndice A) com dois fornecedores de gelatina 

comestível para compreender como é atualmente a gestão de compras para 

com seus curtumes. Foi escolhido um fornecedor atual e um potencial 

fornecedor; 

 entrevista (em apêndice C) com um fornecedor atual cuja identidade será 

mantida em confidencialidade; 

 pesquisa bibliográfica buscando autores para suportar o tema.  

 

 

 

3.3.3 Análise e avaliação 

 

Com base nos estudos realizados e informações coletadas, os autores 

realizaram análises e elaboraram a descrição da implementação da ferramenta 

Strategic Sourcing, acreditando-se que esta ferramenta pode aumentar o nível de 

serviço prestado pelos fabricantes de gelatina à multinacional em estudo.  
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4   RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1  ESTUDO DE CASO 

 

A empresa em estudo era uma grande multinacional americana do ramo 

alimentício. No momento do estudo, contava com aproximadamente 100 mil 

empregados, operações em mais de 80 países, faturamento estimado em US$ 35 

bilhões ao ano e possuía diversas marcas de US$ 1 bilhão ou mais. O estudo foi 

realizado com foco na Unidade de Negócios do Brasil, onde a empresa possui 

fábricas em 3 estados. 

Na ocasião em que o estudo foi realizado, a multinacional comprava uma 

quantidade importante de gelatina bovina grau alimentício na América Latina, sendo 

considerada um dos clientes mais importantes neste setor. Devido a necessidade de 

confidencialidade, não foi autorizado compartilhar neste trabalho a quantidade de 

gelatina comestível comprada ou a participação de mercado. 

  

4.2   STRATEGIC SOURCING 

 

Esta metodologia foi escolhida por estabelecer um plano de abordagem de 

mercado permitindo que o comprador tenha uma ampla compreensão do mercado, 

das estratégias internas e de seus fornecedores. Este processo permite definir o 

valor do relacionamento entre comprador e fornecedor, trazendo vantagens 

competitivas por interagir com o mercado melhor que seus concorrentes. Além disto, 

desenvolve soluções baseadas em um conhecimento profundo da situação 

econômica e dinâmica dos fornecedores. 

A multinacional em estudo já tem aplicado o Strategic Sourcing com seus 

fabricantes de gelatina comestível e a proposta deste trabalho busca aplicação desta 

metodologia no segundo elo da cadeia produtiva.  

 

4.3   MERCADO DE GELATINA 
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A indústria de gelatina disputa parte do couro cru que não é utilizada pela 

indústria do couro. Portanto, o maior influenciador e elo de impacto na cadeia de 

suprimento de gelatina são os curtumes, que são empresas especializadas em 

separar o couro do boi e direcionar este material para a indústria de gelatina ou 

indústria do couro. 

A indústria do couro é o principal mercado comprador do couro bovino e é 

preferencia pelos curtumes por se tratar de um produto de maior valor agregado, o 

que os permite melhores margens.  

Nos últimos anos, devido à economia mundial aquecida, a demanda por 

couro aumentou significativamente, afetando positivamente as exportações 

brasileiras. O Brasil tem uma importância muito grande no mercado de couro: é o 

segundo maior exportador do mundo. Do total produzido, 70% é destinado ao 

mercado externo. (MORALES, 2013). 

O abate bovino não cresceu nesta mesma proporção mundial e a falta de 

couro virou tema de discussão importante no mercado. Bello (2014) comenta que o 

mundo inteiro está precisando de couro, e de todo tipo, ou seja, podendo ser couro 

cru, cromado ou outros. Devido ao mercado externo aquecido, os curtumes preferem 

exportar que vender ao mercado interno (DIÁRIO FRANCA, 2014).  

O aumento na demanda se deve principalmente ao aquecimento da 

economia. Há argumentos de que a indústria automobilística continua em alta e isto 

está mantendo os curtumes em um nível elevado de operação. Ao mesmo tempo, 

nos Estados Unidos, novas construções estão acontecendo a passos largos, o que, 

sem dúvida, irá gerar aumento na demanda por couro para móveis, e países 

emergentes como China, Brasil e Índia continuam tendo mais pessoas com dinheiro. 

Entretanto a falta de abate em muitas partes do mundo é a maior força motriz por 

trás do argumento daqueles que vendem peles (MAXFIELD, 2014). 

 

4.4 DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO  
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A necessidade deste estudo foi identificada após observação na cadeia 

produtiva de gelatina sobremesa e sua principal matéria prima (gelatina comestível).  

Após estudo da bibliografia e observação, identificamos que a indústria de 

gelatina comestível tem pouca força e importância para negociar sua matéria prima 

principal (pele), e enfrenta uma grande dificuldade de disponibilidade desta matéria 

prima, relacionamento com os curtumes, garantia de cumprimento de contratos e 

estabilidade nos custos. Foi identificado também que a importação desta matéria 

prima não é uma opção viável, uma vez que os preços no Brasil já são mais 

competitivos que o mercado externo e há restrições sanitárias para importar da 

China. Os desafios diários vivenciados neste elo da cadeia de produção são 

refletidos em custo e qualidade de serviço à indústria final.  

Foi realizado um questionário com as áreas de planejamento de materiais, 

qualidade e compras, onde se identificou a necessidade de aumento no nível de 

serviço prestado pelos fabricantes desta matéria prima e estabilidade nos preços. A 

empresa passava por um período de fortes pressões por ganhos de margem, com 

metas agressivas e, em contra partida, não havia nenhuma expectativa de melhora 

de preço e serviço por parte dos fornecedores, havendo uma repetitiva justificativa 

de que eles eram vítimas de uma cadeia produtiva subordinada aos curtumes. 

Também foi realizado questionário com os fabricantes de gelatina onde foi 

possível concluir que a maior dificuldade e gargalo estavam entre fabricante de 

gelatina e curtumes, onde não era incomum um curtume descumprir contratos, não 

honrar com pedidos de compras mesmo com pagamento antecipado e ameaçar os 

compradores de não entregar sem reajuste. O questionário também mostra que para 

os fabricantes de gelatina atualmente a área de compras já é considerada 

estratégica, entretanto estas estratégias e relacionamento cultivado não eram 

valorizados por parte dos curtumes. Também não havia uma metodologia clara de 

estratégia de compras. 

 

4.5 PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO NÍVEL DE SERVIÇO 
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Assim como já foi exposto neste trabalho, no médio e longo prazos a 

demanda por calçados de couro e carros com estofados de couro tende a cresce. É 

previsto um crescimento lento no consumo por carne de bovinos, menor que o 

crescimento da demanda de couro, o que gera uma tendência de permanência de 

alta nos preços (FAO, 2013) e escassez da matéria prima por peles e couros no 

mercado. 

Neste cenário, é necessário que os compradores mudem a metodologia de 

compra, deixando de decidir preços e volumes através cotações, passando a buscar 

ser o comprador preferencial.   

O questionário realizado com fornecedor aponta que seu departamento de 

compras já é considerado estratégico dentro da companhia, possuindo metas 

alinhadas com o negócio e acompanhamento da liderança. Também mostra que há 

uma preocupação com o relacionamento, sendo este tratado como fator importante. 

Entretanto, não há um processo disciplinado com metodologias pré definidas e 

suportado pela literatura de trabalhos já realizados. 

No questionário realizado com o responsável pelo planejamento de 

materiais, qualidade e compra, foi possível identificar alguns problemas com o 

abastecimento e negociação de gelatina comestível. Destacamos os principais 

problemas identificados: 

 Falta de flexibilidade de entrega: Muitas vezes a empresa sofria variação 

na demanda, porém não era possível responder em tempo devido a falta de 

flexibilidade por parte dos fornecedores de gelatina comestível. 

 Tempo de entrega longo: Tempo de entrega de no mínimo 30 dias. 

 Limite de comprometimento de volume máximo: Durante as negociações, 

os fornecedores não se comprometiam com 100% do volume solicitado devido à 

insegurança de cumprir, consequente da falta de matéria prima (peles) no mercado;  

 Duração dos contratos: Grande dificuldade de estabelecer acordos de 

médio e longo prazos.  

Foi possível identificar na literatura que o Strategic Sourcing alinha as 

operações de fornecimento para suportar as demais estratégias da organização e 

assim melhorar o nível de serviço. É um processo disciplinado e com propósitos 
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determinados, que utiliza dados e informações para a tomada de decisão. Com base 

em toda revisão da literatura, observação e treinamentos realizados e também 

citados pelas autoras deste trabalho, recomendamos a aplicação da metodologia do 

Strategic Sourcing e escolhemos a ferramenta 7 passos apresentada pela 

consultoria ATKearney para ser aplicada no elo fabricante de gelatina comestível e 

curtumes, com foco em estabelecer uma metodologia concisa de compras e permitir 

um programa sólido de gerenciamento de relacionamento. 

 

4.6   PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS 7 PASSOS  

 

Dada a importância desta multinacional como fabricante de gelatina 

sobremesa, ela pode usar seu poder de aquisição para garantir e influenciar os 

fornecedores de Gelatina Comestível para a aplicarem o Strategic Sourcing, 

estabelecendo uma ferramenta para gerenciar o relacionamento com os curtumes e 

assim buscar uma melhoria de performance de entrega do fabricante de gelatina 

comestível para si. 

 

4.6.1  Etapas para implementação 

 

Para a implementação da ferramenta no fornecedor do fornecedor da 

multinacional em estudo, o comprador deve recomendar a implementação da 

estratégia ao fornecedor de gelatina comestível, dar suporte e se necessário 

treinamento. Entretanto não é de sua responsabilidade operacionalizar a estratégia, 

mas acompanhar cada etapa que necessário. Isto devido a necessidade de 

incorporar e fortalecer a cultura do Strategic Sourcing por parte do fornecedor de 

gelatina comestível e continuar mantendo-os como o ponto de contato dos curtumes. 

a) Primeira etapa: Alinhamento entre Multinacional e Fornecedor 

Após identificado os reais problemas de abastecimento e suas causas, é 

fundamental que a empresa fabricante de gelatina comestível concorde tanto com o 
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problema quanto com a proposta de solução. Então a primeira ação por parte do 

comprador da multinacional é consolidar os dados de desempenho e buscar casos 

de sucesso que comprove a eficácia do Strategic Sourcing. De preferência 

apresentar casos realizados pela empresa, mas se não houver ou não for permitido 

compartilhar, pode-se buscar apoio em literaturas publicadas. 

Assim que estiver com todas as informações organizadas, deverá acontecer 

reuniões de apresentação da proposta e alinhamento entre as duas empresas. De 

preferência na reunião de abertura do tema, um funcionário de cargo de liderança 

deveria estar presente suportando o comprador e reforçando a importância do 

assunto. A duração desta etapa irá depender da resistência ou grau de aceitação do 

fornecedor de gelatina comestível. 

 

b) Segunda Etapa: Implementando os 7 Passos 

 

É recomendado que o comprador do fabricante de gelatina comestível siga 

cada passo desta metodologia, registrando e consolidando os resultados. O principal 

produto de compra dos fabricantes de gelatina comestível bovina é pele bovina e é 

para esta matéria prima que as análises para a aplicação dos 7 passos foram 

elaboradas. 

Passo 1: Desenhar o perfil da categoria, identificando e entendendo o atual 

uso da pele e o gasto total de compra com este produto. Fatores que devem ser 

explorados pelos fabricantes de gelatina comestível: 

 Volume total de compra; 

 Locais de entrega; 

 Entender experiências negativas do passado. 

Na FIGURA 12 é possível encontrar alguns modelos de gráficos e análises 

que devem ser elaborados. 
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FIGURA 12 - ANÁLISE INTERNA DA CATEGORIA 

Fonte: Treinamento A.T.Kearney (2007), Tradução Livre. 

 

Também já se inicia um estudo de fornecedores, entendendo os produtos 

que concorrem com ele, quais são as ameaças e pressões as quais eles estão 

sujeitos. É importante entender quais são as pressões por conta de custo, de outros 

competidores do mercado e pressões por conta de tecnologia e inovação, por 

exemplo.  

Neste passo também é importante entender os mercados concorrentes que 

disputam com a empresa pelo mesmo produto, ou seja, concorrentes diretos e 

outros mercados como o mercado de couro. Se possível, entender período em que 

essas empresas negociam e acompanhar altas e baixas de compra no mercado, a 

fim de aproveitar oportunidades em que os curtumes estejam com baixo volume de 

venda. 

É possível fazer uma análise das forças de Porter, podendo esta ser feita no 

passo 1 ou 3. 

Passo 2: Selecionar a estratégia de compras, entendendo as necessidades 

do negócio. 

 Entender os requerimentos atuais e futuros em termos de: 

 Qualidade; 
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 Serviço; 

 Redução de custo; 

 Inovação. 

 Entender indicadores internos de custo; 

Com base nessas informações levantadas o comprador conclui se o item 

comprado é classificado como estratégico, gargalo, alavancados ou não críticos, do 

ponto de vista da empresa compradora. A FIGURA 13 suporta esta classificação.  

 

FIGURA 13 - MATRIZ DE POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

Fonte: A.T.Kearney (2001), Tradução livre 

 

Baseado no questionário respondido e nas entrevistas realizadas com 

fabricantes de gelatina comestível, foi possível identificar que atualmente a matéria 

prima comprada é vista como estratégica por eles, porém está no limite entre 

gargalo e estratégico, posicionada em gargalo, veremos nos passos seguintes o 

esclarecimento objetivo.  
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Passo 3: Analisar o mercado de suprimento, gerando o portfolio de 

fornecedores. É neste passo que deve ocorrer um estudo aprofundado sobre os 

curtumes. 

Deve-se conduzir análises da indústria: 

 Local, regional e global; 

 Entender qual é o país ou região de menor custo de produção; 

 Situação competitiva; 

 Fornecedores, capacidade produtiva, ociosidade, faturamento, estratégia. 

 Segmentação de Mercado; 

 Indicadores totais de custo; 

 Avaliação de risco 

 Coletar informações detalhadas dos fornecedores; 

 Gerar lista de potenciais fornecedores; 

 Conduzir a pré-qualificação; 

 Realizar avaliação de estabilidade financeira; 

 Desenvolver e gerenciar a RFI (Requisição de Informação) 

 

FIGURA 14 - 5 FORÇAS DA INDÚSTRIA 

FONTE: ATKEARNEY 2007 
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Como já indicado, a análise de Porter pode ser feita no passo 1. A sugestão 

neste caso é realiza-la no passo 3, quando já se tem uma visão clara sobre 

concorrentes diretos, mercados concorrentes e fornecedores potenciais. 

Passo 4: Desenvolver a estratégia da categoria 

Definir o segmento estratégico: 

o Impacto no Negócio; 

o Complexidade do mercado de fornecimento; 

No passo 1 é possível entender a classificação estratégica da matéria prima 

(pele) pela visão do fabricante de gelatina comestível. Já no passo 3, após entender 

o mercado fornecedor, pode-se concluir qual a classificação estratégica dos 

fabricantes de gelatina para os curtumes, onde pudemos ver que são classificados 

como “Nuisance”, traduzido para o português como estorvo, o que estrategicamente 

significa que são clientes não atrativos e de pouco valor. A conclusão reforça que a 

matéria prima pele para os fabricantes de gelatina é estrategicamente classificadas 

como gargalos. 

Isto acontece porque apesar de para estes fabricantes a pele ser o principal 

componente do custo e o item comprado de maior gasto, não são um mercado 

atrativo para os curtumes, que facilmente deixam de disponibilizar esta matéria 

prima para atender o mercado de couro. Além de concorrer com o mercado de 

couro, devido à quantidade grande de curtumes no mercado, falta de 

profissionalização e característica de mercado informal, não há fidelização e estas 

empresas deixam de cumprir contratos para vender um volume contratado a outro 

cliente que oferece um preço mais atrativo. 

Por ter a matéria prima principal classificada como gargalo num cenário de 

mercado em que não há alternativas para produtos substitutos, a recomendação é 

que uma estratégia de estreitamento e gerenciamento de relacionamento seja 

implementada.  
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Passo 5: Negociação e Seleção dos fornecedores. 

 Analisar alternativas de estratégias de abastecimento; 

 Selecionar RFP (Requisição para Cotação); 

 Selecionar a ferramenta de cotação (internet, correspondência, reunião 

presencial, e-mail). 

 Desenvolva o formato da requisição de cotação (RFP); 

 Enviar a requisições aos fornecedores; 

 Programar auditorias de qualidade; 

 Finalizar o planejamento da categoria. 

 

Nesse passo de finalização da RFP (Requisição de Cotação), as seguintes 

perguntas devem ser feitas, conforme sugestão das autoras Clegg e Montgomery 

(2005), exposto anteriormente neste trabalho: Qual o principal objetivo da 

negociação?; Do que não se pode abrir mão?; Qual a melhor alternativa e plano de 

contingência para a negociação?; Quais os principais fatores que determinam os 

custos dos materiais que estão sendo negociados?; Qual o poder de negociação de 

cada parte envolvida na negociação?; Quais pontos podem ser consideráveis 

negociáveis? 

Quanto mais se entende as necessidades internas e as estratégias dos 

curtumes, mais a chance de sucesso na negociação. 

Passo 6: Implementação 

É um momento importante para se estabelecer o plano de gerenciamento de 

rotina entre as duas empresas.  

 Operacionalizar o acordo com o fornecedor; 

 Identificar problemas de integração; 

 Considerar implicações organizacionais e mudanças de processo; 

 Desenvolver plano de comunicação; 

 Estabelecer metodologia de mensuração de performance; 

 Informar fornecedores sobre a decisão; 

 Fazer a inclusão dos acordos na base de dados; 
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Passo 7: Monitorar a base de fornecedores e stakeholders. 

 Monitorar os fornecedores e mercado; 

 Desenvolver um processo para continuamente comparar a performance 

do fornecedor com outros; 

 Desenvolver um procedimento para monitorar o mercado e as condições 

das indústrias; 

 Constantemente revisar o plano da categoria; 

Nesse passo deve-se planejar o próximo passo. No caso desta cadeia de 

suprimento que enfrenta dificuldades de ser classificado como gargalo e com pouca 

perspectiva de reversão deste cenário devido as tendências no mercado de 

consumo de couro, sugerimos que após todo o entendimento da cadeia e finalização 

da implementação dos 7 passos, seja iniciado um programa de gerenciamento de 

relacionamento com os fornecedores selecionados.  

c) Terceira Etapa: Monitoramento 

Após implementado o Strategic Sourcing por parte do fabricante de Gelatina 

Comestível com seus curtumes, é de responsabilidade da multinacional iniciadora de 

todo este processe monitorar. Nesta etapa, a multinacional irá medir o novo 

desempenho do fornecedor e comparar com os desempenhos anteriores à 

implementação da ferramenta. 

 

4.6.2   Gerenciamento de relacionamento com fornecedor – SRM (Supplier 

Relationship Management) 

 

Empresas líderes enxergam seus relacionamentos com fornecedores como 

ativos da empresa e como já mencionado neste trabalho, manter um programa de 

relacionamento com fornecedores-chave permite que a empresa passe a ser um 

cliente preferencial, com melhoria contínua de colaboração, redução de custos para 

ambas as empresas e redução de todos os tipos de risco na cadeia de suprimentos. 
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Como concluído após estudar o Strategic Sourcing, a indústria de gelatina 

está posicionada como “estorvo” pelos curtumes, o que torna a matéria prima pele 

ser posicionada como gargalo, mesmo sendo um item estratégico para a indústria de 

gelatina comestível. Neste caso, deve-se investir em relacionamento com os 

curtumes, buscando se tornar o cliente preferencial.  Este processo de 

relacionamento não deve ser informal, pois como analisado nos questionários, 

atualmente o relacionamento já é considerado estratégico e importante pelas 

indústrias produtoras de gelatina. O programa de relacionamento com fornecedor 

deve ser formal, incluindo reunião de abertura onde a alta direção das duas 

empresas devem estar presentes, estabelecer os benefícios mútuos, incluir objetivos 

e formas de mensurá-los acordadas pelas duas partes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

5.1 CONCLUSÃO QUANTO AO ESTUDO DE CASO 

 

O tema escolhido para este trabalho envolveu a área de compras de duas 

empresas parte da cadeia de valor da gelatina sobremesa. O estudo partiu do ponto 

de vista de uma multinacional produtora de gelatina sobremesa sobre seu 

fornecedor de gelatina comestível, considerada como primeiro elo de fornecimento, 

e chegou ao o fornecedor deste fornecedor, considerado segundo elo da cadeia de 

fornecimento. O objetivo do trabalho foi descrever como a ferramenta Strategic 

Sourcing poderia ser implementada entre o primeiro e segundo elo da cadeia de 

valor da gelatina sobremesa. Este tema se justifica devido a importância da área de 

compras nas organizações e a influência que esta pode ter perante seus 

fornecedores e, portanto sob toda cadeia de valor, impactando a sociedade e meio 

ambiente.  

As empresas têm buscado alternativas para se diferenciar em um cenário 

cada vez mais competitivo, e estabelecer estratégias eficientes de compras além de 

investir em relacionamento com seus fornecedores, buscando ser o cliente 

preferencial como diferencial competitivo.  

Para confirmar a importância do tema, foram realizados questionários onde 

se identificou que havia falhas de fornecimento à multinacional que estão atrelados à 

cadeia de suprimento, e que existe uma dificuldade de relacionamento no segundo 

elo da cadeia, onde curtumes facilmente deixam de cumprir com contratos. O 

trabalho buscou na literatura embasamento que pudesse confirmar diferencial 

competitivo através de uma estratégia de compra alinhada com os objetivos 

estratégicos da empresa.  

Portanto, esta pesquisa buscou responder a seguinte pergunta: Como 

implementar o Strategic Sourcing em um elo anterior da cadeia de fornecimento de 

gelatina? Neste trabalho foi detalhado cada etapa para a implementação do 
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Strategic Sourcing entre fabricante de gelatina comestível e curtumes, baseada no 

modelo apresentado pela consultoria A.T.Kearney (2005).  

Analisando esta cadeia de valor, concluiu-se que hoje o fabricante de 

gelatina comestível é classificado como Estorvo para seu fornecedor (curtume), pois 

este não tem interesse na relação de fornecimento. Por outro lado, a matéria-prima 

comprada por este fabricante é um item insubstituível para ele e por mais que 

devesse ser tratado como principal item e, portanto, estratégico, hoje é posicionado 

como Gargalo devido à situação que o mercado lhe oferece. 

Portanto, conclui-se que existe uma oportunidade de estreitamento de 

relacionamento no segundo elo de fornecimento, onde como primeira etapa pode ser 

implementado o Strategic Sourcing, seguido de um programa estruturado de 

gerenciamento de relacionamento com fornecedor, buscando ser o cliente 

preferencial. Tornando-se cliente preferencial, o fabricante de gelatina passa a 

minimizar problemas dos quais derivam as atuais falhas de abastecimento 

identificadas pela multinacional. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a conclusão desse trabalho, conclui-se que ainda existem 

oportunidades que podem ser exploradas nessa cadeia de suprimentos.  

Uma sugestão para trabalhos futuros seria analisar a evolução do nível de 

serviço entregue à multinacional fabricante de gelatina sobremesa, após a 

implementação do Strategic Sourcing e do relacionamento estruturado com os 

curtumes. Qual o ganho que as empresas da cadeia de gelatina terão? Quais as 

vantagens para o consumidor final? 

A segunda sugestão para um trabalho futuro é que seja analisada qual a 

metodologia de relacionamento estruturado que seria mais eficaz para a situação 

apresentada no presente trabalho. Se o fornecedor (curtume) a princípio não tem 

interesse nessa relação, como torná-la mais atraente para ele? 

Outra sugestão alternativa seria o fabricante de gelatina comestível avaliar 

um cenário de “Fazer ou Comprar”. Hoje em dia a tendência das empresas em geral 

é trabalhar com terceirização e não verticalizar sua cadeia de suprimentos através 
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da fabricação de suas próprias matérias-primas. Porém, já acontece nesta mesma 

cadeia de suprimentos entre frigoríficos e curtumes integração e dada a situação de 

mercado analisada neste presente trabalho, esta pode ser uma alternativa em um 

futuro estudo. 
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APÊNDICE A 

 

 

 QUESTIONÁRIO FABRICANTES DE GELATINA 

O questionário abaixo tem por objetivo conhecer se os fabricantes de gelatina têm aplicado 

na Gestão de Compras a ferramenta Strategic Sourcing. A conclusão desta pesquisa poderá 

possibilitar uma melhora em toda gestão da cadeia de suprimento de gelatina. 

Marque X na coluna em que a resposta mais se aproxime à realidade de sua empresa. 

1 – Discordo totalmente  

2 – Discordo 

3 – Discordo em partes 

4 – Neutro 

5 – Concordo em partes 

6 – Concordo 

7 – Concordo totalmente 

 

Grupo  Perguntas 1 2 3 4 5 6 7 

Integração 
Estratégica 
dentro da 
Organização 

1) A Gestão de Compras desenvolve estratégias 
articuladas para as compras estratégicas. 

              
2 

2) A gestão estratégica de compras baseia-se em 
apoiar a estratégia global da empresa. 

              
2 
 

3) A gestão estratégica de compras para  
produtos / serviços comuns são coordenados 
através de unidades de negócios e executado em 
conjunto, otimizando recursos e unindo volumes. 

            
 
2 

  
 
 

4) Vendor Managed Inventory (VMI) é um  
componente de Strategic Sourcing. 

      1      
1 

  

5) A iniciativa de integração global da cadeia de 
suprimentos é vista como uma função importante 
por outras áreas funcionais dentro da organização 

            
1 

  
1 

Importância da 
Gestão Cadeia 
de Suprimentos 
dentro da 

6) A Gestão de Suprimentos é responsável por  
metas específicas, mensuráveis 

            
 

  
2 

7) As metas de Compras são bem compreendidas 
e visíveis em toda a organização. 

           
 1 

  
1 
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organização 8) O conhecimento e a educação através de 
estudos e treinamentos na cadeia de 
abastecimento são importantes para a organização. 

              
2 

Prestação de 
contas dentro 
do  
organização 

9) As metas de compras estão bem entendidas e 
visíveis em toda a função de gestão de compras 

             
2 

10) As metas de gestão de suprimento e 
desempenho real são reportados à alta gestão 

              
2 

11) A gestão de compras é parte responsável por  
melhoria contínua nos processos produtivos 

              
2 

Custo total de  
Aquisição (Total 
Cost of 
Ownership - 
TCO) 

12) Custo total de Aquisição é uma ferramenta de 
medida bem-compreendida e aceita dentro da 
organização 

         1    
1 

13) A decisão de seleção de fornecedores 
estratégicos são baseadas no Custo total de 
Aquisição 

          
1 

 
 1 

  
 

14) A Gestão de Compras possui abertura da 
estrutura de custo do fornecedor para as compras 
estratégicas 

     1        
1 

15) A área de compras e seus fornecedores 
trabalham em conjunto para reduzir custos de 
produtos e serviços 

           1  
1 

16) A gestão de compras comunica redução de 
custos à alta gestão, e alinha as produtividades 
com as metas estratégicas e objetivos corporativos 

           1  
1 

17) Os objetivos de desempenho de abastecimento 
são baseados no custo total de aquisição 

          
2 

    

18) A qualidade é um componente importante na 
aquisição 

             
2 

Análise de 
Fornecedor 

19) A gestão de relacionamento com fornecedores 
é uma ferramenta importante 

              
2 

20) A área de compras trabalha com fornecedores 
para incentiva-los a divulgar os seus custos e 
estruturas de custos 

        2   
 

  

21) A ferramenta de avaliação de risco é um 
componente importante no fornecimento 

             
2 

22) Certificação de fornecedor é utilizado como um 
guia para o relacionamento com o fornecedor 

          
1 

    
1 

23) Reduzir a base de fornecedores é importante 
na estratégia de aquisição 

    
1 

     
1 

    

24) A Gestão Compras tem metas de custo para 
compras com base no preço de venda projetado e 
metas de lucro para os novos produtos / serviços 
da organização  

        
1 

   
1 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNO: Questionário realizado com os departamentos de 

planejamento de materiais, qualidade e compras da multinacional em estudo. 

Nível de Serviço Prestado por fornecedores de Gelatina Comestível 
Muito 
Ruim 

Ruim Bom  
Muito 
Bom 

      
Departamento de Planejamento de Materiais 

    
    

1) Desempenho do fornecedor 

Flexibilidade      x   

Entregas no tempo 
solicitado 

    x   

Impacto gerado pelas 
entregas atrasadas 

      x 

2) Nível de Serviço  
%  das ordens de 
compra que tiveram suas 
quantidades respeitadas  

      x 

3) Tempo de entrega 
Tempo mínimo de 
entrega 

x       

      
Departamento de Qualidade 

  
        

4) Produto conforme o especificado 
Criticidade dos 
incidentes de qualidade 

      x 

      Departamento de Compras 

  
        

5) Controle de preço por parte da 
Multinacional 

Compartilhamento de 
informação 

x       
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6) Gerenciamento de risco do mercado 
Política de 
Gerenciamento de Risco 

x       

7) Transparência no custo da materia 
prima 

Nível de transparência 
na negociação 

x       

8) Respeito os acordos 
Cumprimento de 
contratos 

      x 

9) Produtividade 
Geração de redução de 
custo 

  x     
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APÊNDICE C 

 

Entrevista 1. 

 

Entrevista realizada no dia 23/05/2014 com um funcionário da área de 

vendas de um fabricante de gelatina comestível. 

O entrevistado pediu anonimato, portanto será citado como “Fulano de Tal”. 

 

Entrevistador: Quais os principais problemas enfrentados com os curtumes? 

Entrevistado: A grande dificuldade está em manter um relacionamento com os 

curtumes, que preferem vender ao mercado de couros que às empresas de gelatina, 

devido ao baixo valor agregado que pagamos pelas peles. É comum o 

descumprimento de contratos e não honrar com pedidos de compras mesmo quando 

adiantamos o pagamento. Também é comum recebermos ligações de curtumes 

pedindo reajuste para uma negociação já concluída. 

Entrevistador: Que ações a sua empresa toma para garantir o abastecimento de 

forma a não afetar seus clientes? 

Entrevistado: Mantemos altos estoques de matéria prima e exigimos um prazo de 

entrega de no mínimo 30 dias aos nossos clientes.  

 


