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RESUMO 

 

No passado, o ambiente de negócios era estável e os gestores navegavam pelos desafios e 

concentravam suas estratégias na redução de custos. Atualmente, à medida que a digitalização 

avança nos negócios, possibilita à cadeia de suprimentos gerar serviços mais valiosos e 

acessíveis aos consumidores. Nessa perspectiva, a computação em nuvem pode impactar a 

gestão estratégica de compras ao permitir que recursos de dados e funções de análises se tornem 

mais efetivos para a vantagem competitiva. Assim, tendo como pano de fundo a teoria dos 

custos de transação, este estudo objetivou avaliar o efeito mediador da computação em nuvem 

na relação entre gestão estratégica de compras e desempenho operacional. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa de natureza exploratória do tipo quali-quantitativa e a coleta de dados 

foi feita por meio de questionário estruturado e aplicado a uma amostra de 117 respondentes, 

composta de gestores de empresas que utilizam a computação em nuvem no processo da gestão 

de compras. Os dados coletados foram tratados pela modelagem em equação estruturada, com 

o suporte do software SmartPLS. Como resultado, verificou-se que a utilização da ferramenta 

digital, a computação em nuvem, medeia parcialmente a relação entre gestão estratégica de 

compras e o desempenho operacional de compras. Esse resultado conduziu a implicações para 

a teoria e para as práticas administrativas. 

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica de Compras. Computação e Nuvem. Tecnologia. 

Desempenho Operacional. Banco de dados. 

 

 

 

 

Linha de pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the past, the business environment was stable and managers navigated the challenges and 

focused their strategies on cost savings. Today, as digitalization progresses in business, it 

enables the supply chain to generate more valuable and affordable services to consumers. In 

this perspective, cloud computing can impact strategic procurement management by allowing 

data resources and analytics functions to become more effective for competitive advantage. 

Thus, in the context of transaction cost theory, this study aimed to evaluate the mediating effect 

of cloud computing on the relationship between strategic purchasing management and 

operational performance. In order to do so, an exploratory research of the qualitative-

quantitative type was carried out and data collection was done through a structured 

questionnaire and applied to a sample of 117 respondents, composed of managers of companies 

that use cloud computing in the process of management. The data collected were treated by 

structured equation modeling, supported by SmartPLS software. As a result, it has been found 

that the use of the digital tool, cloud computing, partially mediates the relationship between 

strategic purchasing management and operational purchasing performance. This result has led 

to implications for theory and for administrative practices. 

 

Keywords: Strategic Purchasing Management. Computing and Cloud. Technology. Operational 

Performance. Database. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão de compras é atividade essencial e diretamente ligada à competitividade e ao 

sucesso de uma empresa, devendo ser capaz de proporcionar a redução de custos e aumento de 

lucros, tornando-se atividade de importância estratégica considerável em empresas bem-

sucedidas (BAILY; FARMER; JESSOP; JONES, 2010). 

Extensas pesquisas têm sido realizadas ao longo dos anos para entender o fluxo de 

compras de uma empresa e o comportamento do comprador, incluindo o sincronismo de 

compra, a escolha do produto e as decisões de compra para permitir que a empresa maximize a 

sua atividade (BOHLING; KUMAR; SHAH, 2013). Com isso, pode-se entender a necessidade 

de a empresa adotar um recurso de tecnologia como uma ferramenta básica. Essa adoção pode 

ser vista com um anseio das empresas ao crescimento, que pode ser alcançado por meio de uma 

redução de custo para obter eficiência competitiva (BOHLING; KUMAR; SHAH, 2013). 

Armbrust et al. (2010) sugeriram a adoção da computação em nuvem como um recurso 

de inovação tecnológica e a classificaram como um imperativo para que as empresas alinhem 

seus paradigmas às mudanças da indústria. Nesse alinhamento, entra a necessidade de análise 

nos negócios, de maneira rápida e com menos custos. A computação em nuvem (CN – do inglês, 

cloud computing) proporciona esse serviço e pode ser entendida como uma maneira de oferecer 

serviços habilitados sob a forma de software, plataforma e infraestrutura usando tecnologias da 

internet. 

Nos últimos anos, mais precisamente há uma década, segundo o Gartner Group 

(CEARLEY; WALKER; BURKE, 2016), líder mundial em pesquisa e consultoria em 

tecnologia da informação, a computação em nuvem tem sido a tecnologia mais comercializada 

pelas empresas no que diz respeito à inovação para a redução de custos e a terceirização de 

serviços. Uma pesquisa realizada em setembro de 2016 pelo Gartner Group mostrou que esse 

recurso está entre as dez principais tendências que impulsionarão o futuro da malha digital 

inteligente mais utilizada pelos gestores na tomada de decisões. Os pesquisadores justificaram 

que essa adesão em massa pode ser devido à economia de escala trazida com a combinação do 

aumento do uso de computadores e recursos disponíveis pela computação e nuvem (ROSS, 

2010). 

No Brasil, apesar da crise política e financeira que se instalou na última década, o 

mercado de nuvem continua crescendo a taxas interessantes, de 40% a 50%, segundo o estudo 

anual do Mercado Brasileiro de Software – Panoramas e Tendências, realizado pela 

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a Internacional Data 

Corporation (IDC). 
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Cascão (2016) confirmou essa percepção de crescimento apesar da crise: 

 

O mercado brasileiro amadureceu. Não há dúvidas que a crise dos últimos dois 

anos serviu como um catalisador, afinal, sempre se falou muito das eficiências 

econômicas da população em nuvem. Durante esse período, várias empresas 

dedicaram o tempo necessário para promover a sua transformação digital, 

buscando mais eficiência e redução de custos. A opção pelo cloud foi a escolha 

óbvia de boa parte delas, que conseguiram modernizar sua estrutura de TI, 

preparando-se para a retomada do crescimento. O otimismo deve tomar conta 

do mercado de cloud computing. 

 

Segundo Arthur (2017), a computação em nuvem tem como conceito serviços 

compartilhados que permitem que as empresas compartilhem recursos tecnológicos fornecidos 

pela internet, por um provedor centralizado. Um computador conectado à nuvem fornece acesso 

a programas, armazenamento, processamento, aplicativos e desenvolvimento de software. Esse 

acesso é concedido mediante uma taxa negociada entre o provedor de computação em nuvem e 

o destinatário dos serviços (ROSS, 2010). 

Para as empresas permanecerem competitivas, operando de forma eficiente por meio de 

estratégias de redução de custos, a adoção da computação em nuvem fornece, de forma 

simplificada, o gerenciamento de informações de alto desempenho e dados intensivos com o 

propósito de obter o máximo de valor com o menor custo efetivo (ARMBRUST et al., 2010). 

Na analogia das empresas de tecnologia, segundo o Gartner Group (CEARLEY; 

WALKER; BURKE, 2016), até 2020, empresas sem sistemas de nuvem serão tão raras quanto 

as que hoje não usam a internet. 

Mesmo que a mudança da indústria para a computação em nuvem ainda esteja em sua 

juventude, a tecnologia da nuvem faz muito sentido para a gestão de compras. Segundo o 

Gartner Group (CEARLEY; WALKER; BURKE, 2016), os sistemas tradicionais de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos são muito mais transacionais e não podem oferecer 

precisão em tempo real, e isso a computação em nuvem torna possível. 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

Dada a adoção da computação em nuvem como ferramenta de gestão, de um lado, 

reduzindo custos, compartilhando informações e agilizando processos de compras, e, de outro, 

a empresa aderindo a tecnologia de forma integrada a seus compradores e fornecedores, este 

trabalho examinou essa ferramenta e sua utilidade para a GEC e DO. A unidade fundamental 

de análise do trabalho foi a transação de compras, de modo a tornar evidente a minimização dos 

custos e a agilidade dos processos com o uso da computação em nuvem. As propostas de Kraljic 

(1983), citadas no referencial teórico, também se encaixaram na intenção de reduzir riscos de 
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abastecimento e custos mediante o poder de compras, analisando a gestão estratégica de 

compras, a computação em nuvem e o desempenho. Dessa forma, o problema desta pesquisa 

foi responder à seguinte questão: A computação em nuvem medeia a relação entre gestão 

estratégica de compras e desempenho? 

O modelo conceitual, representado na Figura 1, ilustra as práticas de computação em 

nuvem mediando a relação entre Gestão Estratégica de Compras e Desempenho. Nesse 

contexto, este estudo teve como premissa básica, as práticas e as ações tomadas pelas empresas 

que fazem uso da computação em nuvem como ferramenta mediadora da gestão estratégica de 

compras. 

Figura 1 – Modelo conceitual. 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Como objetivo geral, buscou-se analisar o papel mediador da computação em nuvem na 

relação entre gestão estratégica de compras e desempenho. Os objetivos específicos foram: 

a) Identificar as principais variáveis da gestão estratégica de compras. 

b) Identificar as principais variáveis da computação em nuvem. 

c) Identificar as principais variáveis do desempenho operacional de compras. 

  

Gestão 

Estratégica de 

Compras 

Computação em 

nuvem 

Desempenho 
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1.3 RELEVÂNCIA, JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo produziu contribuição teórica ao estender a literatura sobre CN, desempenho 

e gestão estratégica de compras, trazendo resultados para a academia, para o mercado, para as 

práticas administrativas e para as políticas públicas das maneiras que serão descritas a seguir. 

 

1.3.1 Resultados para a academia e políticas públicas 

A relevância deste trabalho para o meio acadêmico manifesta-se na intenção de 

desenvolver melhor compreensão dos constructos computação em nuvem e gestão estratégica 

de compras (GEC), visto que existiu uma pequena quantidade de artigos que tratam desses 

constructos de relacionados. Os resultados desta pesquisa podem ser também utilizados para 

estudos bibliométricos sobre o tema computação em nuvem, gestão estratégica de compras e 

desempenho, e para orientar análises que envolvem o tema nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Ainda não há, na literatura, unanimidade sobre o uso de computação em nuvem e o 

posicionamento de políticas públicas no que se refere à sua aderência como tecnologia da 

informação. Contudo, resgatando o objetivo desta pesquisa, identificou-se definições mais 

claras quanto ao estímulo de seu uso, levando em consideração os riscos e os benefícios de sua 

utilização como segurança da informação, capacitação tecnológica e integração. 

 

1.3.2 Resultados para o mercado e práticas administrativas 

Antes da computação em nuvem nas transações de compras de médias e grandes 

empresas, todo o processo dependia de data centers, para otimizar as transações, ou 

exclusivamente de programas alimentados manualmente com as informações da transação 

(ARMBRUST et al., 2010). O objetivo da pesquisa em verificar os efeitos dessa relação entre 

gestão estratégica de compras, computação em nuvem e desempenho informou se há ganhos 

que justifiquem a otimização dos processos com a utilização dessa ferramenta e que também 

melhore a condução das negociações, dos contratos e dos processos gerenciais. 

A evolução tecnológica no cotidiano das empresas torna os processos mais práticos e 

eficientes para as equipes de trabalho (ARMBRUST et al., 2010). O foco da computação em 

nuvem estudada é um exemplo de tecnologia adotada pelas empresas para armazenamento de 

dados em um sistema virtualizado. Essa adoção promete menor custo para maior desempenho 

mediante a virtualização de dados em uma infraestrutura mais simples e mais acessível, 

permitindo que os gestores o utilizem de forma adequada às necessidades do cotidiano da 

empresa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção dividiu-se conforme os construtos apresentados na Figura 1: gestão 

estratégica de compras, computação em nuvem e desempenho. Em cada item apresentou-se 

uma visão analítica dos principais conceitos e bases teóricas da presente pesquisa. 

 

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS (GEC) 

Segundo Baily, Farmer, Jessop e Jones (2010), antes de conceituar gestão estratégica de 

compras, foi importante entender que “estratégia” é um meio de realizar metas a longo prazo, 

ou seja, um padrão de objetivos, propósitos e metas declarados de determinada forma para 

definir o negócio em que a empresa está ou deve estar, e como ela é ou deve ser. 

Porter (1996), em seu artigo seminal, explicou que estratégia significa fazer escolhas de 

posicionamento competitivo, integrando o conjunto de atividades de uma empresa. Na prática, 

o autor sugeriu três princípios subjacentes e fundamentais: 1) estratégia é a criação de uma 

posição valiosa, envolvendo um conjunto de atividades; 2) a estratégia exige que a empresa 

faça trade-offs, ou seja, decisões a longo prazo que a empresa deve adotar; e 3) a estratégia 

envolve “ajustes” entre as atividades da empresa. 

Tendo como ponto de partida os ganhos potenciais da empresa, visando a redução dos 

custos de transação referidos na obra de Williamson (1985) – que estudou o comportamento 

em negócios e a “propensão do homem econômico a agir oportunisticamente” –, o papel de 

compras, segundo Kraljic (1983), é estratégico. Ele esclareceu que, dentro de uma empresa, 

como departamento, existem diversas possibilidades, por exemplo, tornar-se uma área 

provedora de resultados e de preservação da rentabilidade da empresa. Segundo Kraljic (1983), 

na gestão estratégica de compras existem possibilidades de melhoria dos processos internos em 

vários aspectos do fornecimento de materiais, sendo de fundamental importância para a abertura 

de caminhos e de grandes oportunidades. 

 

2.1.1 Compras estratégicas 

A compreensão conceitual de compras, segundo Baily, Farmer, Jessop e Jones (2000), 

pode ser descrita como um procedimento pelo qual as empresas determinam os itens a serem 

comprados, identificam e comparam os fornecedores disponíveis, negociam com as fontes de 

suprimentos, firmam contratos, elaboram ordem de compras e recebem e pagam pelos bens ou 

serviços adquiridos. Baily Farmer, Jessop e Jones (2000) ainda descrevem que é esse 

movimento integrado aos níveis estratégicos, táticos e operacionais da empresa que demonstra 

quais são as compras estratégicas e indica que a operação proativa pode dar à empresa uma 
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vantagem competitiva ao reduzir o desperdício da cadeia de valor. A Figura 2, ilustrada a seguir, 

sugere uma maneira de planejar esse movimento estratégico: 

 

Figura 2 – Alguns objetivos de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baily, Farmer, Jessop e Jones (2000, p. 47). 

 

Sjöberg (2010), em sua pesquisa, apontou que compras estratégicas exerceram uma 

função de suporte e desempenharam um papel tático na empresa. De acordo com o resultado 

obtido no extenso estudo da literatura por Sjöberg (2010), as empresas devem estar atentas à 

relevância estratégica de compras para obter e manter a vantagem competitiva. 

Kraljic (1983) introduziu a primeira abordagem abrangente para o uso de compras 

estratégicas a serem implementadas em diferentes situações de uma empresa. De acordo com o 

autor, a necessidade de “compras estratégicas” depende de dois fatores: 1) a importância 

estratégica da compra em termos de valor agregado por linha de produtos, a percentagem de 

matérias-primas nos custos totais, ou seja, o lucro do produto; e 2) a complexidade do mercado, 

a escassez de fornecimento, o ritmo de substituição de tecnologia, o custo de logística, ou seja, 

o risco de abastecimento. Ao avaliar essas duas situações, os executivos de compras podem 

determinar o tipo de estratégia de oferta que a empresa precisa tanto para explorar seu poder de 

compra em relação aos fornecedores quanto para reduzir os riscos a um mínimo aceitável. 

Cäniels e Gelderman (2005) chamaram atenção para as observações de Kraljic (1983), 

alertando as empresas sobre a necessidade de uma gestão de suprimentos mais efetiva. Para 

essa gestão efetiva, Kraljic (1983) sugeriu que o profissional de compras deve definir suas 
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prioridades, com base no posicionamento estratégico de cada fornecedor ou de cada carteira de 

compras. A proposta dele foi reduzir riscos de abastecimento e custos por meio do poder de 

compras. 

Segundo Kraljic (1983), compras deve ser o gerenciador de abastecimento de uma 

empresa. Nessa direção, ele apontou duas matrizes estratégicas que auxiliam o profissional de 

compras a definir suas prioridades:, a primeira, apresentada na Figura 3, foi baseada nas 

dimensões risco de fornecimento e impacto no lucro com base no posicionamento estratégico 

de cada fornecedor ou de cada carteira de compras; a segunda, apresentada na Figura 4, foi 

usada para os itens estratégicos. Existem na literatura variações das matrizes de Kraljic que 

partem sempre dos modelos originais apresentados nas Figuras 3 e 4. 

 

Figura 3 – Modelo da Matriz de Kraljic 

 

 
 

Fonte: Kraljic (1983). 

 

Segundo Cäniels e Gelderman (2005), o objetivo da matriz da Figura 3 foi classificar 

itens de maneira que as ações eficientes de compras estratégicas sejam prioridade na empresa. 

O quadrante Estratégicos correspondeu a fornecedores ou a carteiras de alto risco de 

fornecimento e alto impacto de lucro, ou também a alta criticidade e importância, ou seja, 

produtos com grande valor anual e pouca disponibilidade de fornecedores, cuja falta poderá 

causar problemas significativos na operação da empresa. O quadrante Alavancagem 
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representou fornecedores ou carteiras de baixo risco de fornecimento e alto impacto de lucro, 

ou também baixa criticidade e alta importância, isto é, produtos com grande valor anual e baixo 

risco de fornecimento devido à grande disponibilidade de fornecedores. O quadrante Gargalo 

correspondeu a fornecedores ou a carteiras de alto risco de fornecimento e baixo impacto no 

lucro, ou também a alta criticidade e a baixa importância, de maneira mais simples, a produtos 

com baixo valor anual comprado e com alto risco de fornecimento devido à baixa 

disponibilidade de fornecedores. E, por fim, o quadrante Não Críticos representou fornecedores 

ou carteiras com baixo impacto de lucro ou também baixa criticidade ou importância que são 

aqueles produtos com baixo valor anual de compra e grande disponibilidade de fornecedores. 

Depois de classificados os produtos, a empresa deve escolher a estratégia para cada 

grupo. Com base na descrição dos quadrantes, no Quadro 1 estão alguns exemplos dos itens da 

indústria automotiva classificados pela matriz de Kraljic (1983). 

 

Quadro 1 – Itens da indústria automotiva classificados pela matriz de Kraljic (1983) 

 

 

QUADRANTE 
ITENS AUTOMOTIVOS 

Estratégico 

• Componentes do motor. 

• Sistema de ignição. 

• Sistema de transmissão. 

Alavancagem 

• Carburador. 

• Sistema de refrigeração do motor. 

• Sistema de direção. 

Gargalo • Sensores eletrônicos. 

Não crítico 

• Dispositivos de áudio/vídeo. 

• Bateria. 

• Rodas e peças de pneu. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.1.2 Modelos de compras estratégicas 

Baseados na matriz de Kraljic (1983), da Figura 3, Cäniels e Gelderman (2005) e Lysons e 

Farrington (2006) desenvolveram propostas estratégicas relativas a cada um dos quadrantes, 

como pode ser visto no Quadro 2: 
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Quadro 2 – Estratégias de compras. 
 

QUADRANTES OBJETIVOS 
ESTRATÉGIAS 

SUGERIDAS 

COMPETÊNCIA 

NECESSÁRIA 

QUESTÕES 

ESTRATÉGICAS 

Itens estratégicos 

 Redução de custos e 

riscos. 

 Criar vantagem 

competitiva. 

 Criar 

comprometimento 

mútuo para 

relacionamento a 

longo prazo. 

 Parcerias e colaborações de 

longo prazo. 

 Construir estratégia para 

retornar ao quadrante 

Alavancagem. 

 Contratos de longo prazo 

(3 a 5 anos). 

 Análise cuidadosa de 

riscos. 

 Dados de mercado 

detalhados. 

 Informações de 

suprimento e demanda 

de longo prazo. 

 Inteligência 

competitiva. 

 Curvas de custo da 

Indústria. 

 A GEC mantém 

parcerias estratégicas? 

 A GEC aceita bloquear 

fornecedores? 

A GEC, quando 

termina uma parceria, 

vai em busca de novo 

fornecedor? 

Itens de 

alavancagem 

 Maximizar redução 

de custos. 

 Obter melhores 

acordos de curto 

prazo. 

 Ofertas e propostas 

competitivas. 

 Garantir que os 

fornecedores reconheçam 

que estão em 

competitividade. 

 Busca contínua de 

excelência dos 

fornecedores. 

 Contratos curtos (um ano). 

 Agrupar itens para a 

obtenção de descontos. 

 Dados de mercado 

com qualidade. 

 Plano de demanda de 

curto a médio prazo. 

 Dados de vendas 

precisos. 

 Estimativa da relação 

preço/transporte. 

 A GEC aproveita o seu 

poder de compras? 

 A GEC desenvolve 

parcerias estratégicas? 

Itens de gargalo 

 Reduzir custos. 

 Assegurar contratos 

de suprimento de 

curto e longo prazo. 

 Busca por fornecedores e 

produtos alternativos, para 

assegurar o abastecimento. 

 Contratar para reduzir 

riscos. 

 Fazer previsão de 

necessidades futuras. 

 Planos de contingência ou 

estoque para absorver 

picos de demanda (sem 

impacto no fluxo de caixa). 

Reduzir lead time. 

 Estimativa de 

demanda a médio 

prazo. 

 Dados de mercado. 

 Custo de inventário. 

 Planos de manutenção. 

 A GEC aceita a 

dependência buscando 

a redução de 

consequências 

negativas? 

 A GEC reduz a 

dependência de risco e 

procura encontrar 

novas soluções? 

Itens não críticos 

 Reduzir custos e 

procedimentos 

administrativos. 

 Eliminar 

complexidade. 

 Melhorar a eficácia 

operacional. 

 Simplificar solicitação, 

aquisição e pagamento. 

 Padronizar ou sistematizar, 

quando possível. 

 Usar comércio eletrônico. 

 Terceirização do 

abastecimento. 

 Encorajar a aquisição pelo 

usuário final. 

 Boa visão geral do 

mercado. 

 Quantidade econômica 

de aquisição. 

 

 A GEC agrupa itens 

não críticos para um 

único fornecedor? 

 A GEC agrupa itens 

não críticos para um 

único pedido? 

 

Fonte: Adaptado de Cäniels e Gelderman (2005) e Lysons e Farrington (2006). 

 

Em compras estratégicas, segundo Van Weele, Gevers e Driedonks (2010), as empresas 

deveriam ser seletivas no que escolhem comprar estrategicamente, com foco no longo prazo, e 

isso inclui parcerias e a combinação de diferentes abordagens de compras. As compras 

estratégicas são, portanto, uma arma de forte influência em uma empresa para a obtenção de 

vantagem competitiva baseada em relacionamentos e parcerias com fornecedores. 
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Cäniels e Gelderman (2005) aconselharam os gestores a protegerem suas empresas 

contra interrupções de fornecimento de materiais chamando atenção à necessidade de a empresa 

estar atenda às mudanças tecnológicas e ao crescimento econômico. A proposta apresentada 

por Cäniels e Gelderman (2005), para seguir o modelo de gestão estratégica de compras, 

direcionou a quatro estágios como estrutura para um processo de compras estratégicas: o 

primeiro foi a classificação dos produtos quanto ao fator de impacto de lucro e risco de 

fornecimento. Posteriormente, a empresa deve pesar o poder de barganha de seus fornecedores 

em relação ao próprio poder. Em seguida, a empresa deve posicionar os produtos que foram 

identificados na primeira fase como estratégicos e, finalmente, desenvolver estratégias de 

compras e planos de ação para esses produtos estratégicos. 

Segundo Silva (2007), o processo de compras estratégicas diferenciou-se do processo 

transacional, pois os objetivos, as atividades, os impactos e as habilidades necessárias são 

diferentes. Em compras estratégicas, o objetivo é o estabelecimento de contratos de longo prazo 

e a gestão de relacionamento entre a empresa compradora e fornecedora; em compras 

transacionais, objetiva-se a efetivação de contratos preestabelecidos. A atividade principal em 

compras estratégicas, segundo Silva (2007), era a seleção de fornecedores e a negociação de 

contratos de fornecimento, enquanto em compras transacionais houve pouca interação entre 

fornecedores e compradores. Também em compras estratégicas, o impacto esperado era a 

redução no custo dos insumos e, consequentemente, das mercadorias vendidas, ao passo que a 

preocupação em compras transacionais era apenas reduzir o registro de dados do processo. 

Finalmente, entende-se que as habilidades necessárias dos compradores para seguirem 

o método de compras estratégicas incluíram a análise de dados, a negociação de contratos, a 

capacidade de construção e a gestão de relacionamento com outras empresas e fornecedores, 

entre outras, de acordo com a especificidade da empresa (SILVA, 2007). 

Sanjaykumar e Amil (2016) sugeriram cinco etapas para compras estratégicas. A 

primeira etapa é a “preparação”, em que se deve reunir uma equipe multifuncional 

representando todos os departamentos envolvidos na empresa para fazer um levantamento do 

impacto no lucro e risco de oferta para a parte estratégica, definindo estratégias de compras 

adequadas. A segunda etapa foi a “concepção do produto”, em que o desenho e os critérios do 

produto são definidos e o perfil do fornecedor é estabelecido. Na terceira etapa interpretou-se a 

“matriz de Kraljic (1983)”, categorizando os itens conforme os quadrantes, na quarta etapa 

definiram-se “ações estratégicas” e finalmente na quinta etapa fez-se as “avaliações e 

acompanhamento” que possibilitaram intervenções e tomadas de decisão. 
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Sjöberg (2010) citou elementos individuais de estratégia de compras a serem 

explorados. Entre esses elementos, a empresa deveria definir claramente seus respectivos 

riscos, custos, retornos, implicações estratégicas e planos de ação em matéria política. Segundo 

Kraljic (1983), sistematizar a estratégia de compras é o futuro empresarial. Após o mapeamento 

estratégico, o autor sugere três ações principais que darão foco para o comprador e o time de 

compras: explorar, balancear e diversificar. A Figura 4 a seguir demonstra o significado de cada 

ação: 

Figura 4 – Ações estratégicas de Kraljic para o comprador 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Kraljic (1983). 

 

Sanjaykuma e Amol (2016) argumentaram que o foco na capacidade essencial que afeta 

as empresas compradoras pode ser alinhado com as capacidades do fornecedor em desenvolver 

produtos e recursos específicos. Essa metodologia aumentou a importância em desenvolver o 

relacionamento com os fornecedores de maneira estratégica. Kraljic (1983) explicou que essa 

estratégia deveria ser implementada de maneiras diferentes em relação ao fornecedor e ao 

comprador, as quais deveriam ser ajustadas de acordo com as mudanças nos relacionamentos e 

a situação da empresa. Baseados na matriz de Kraljic (1983), apresentada na Figura 3, em que 

a estratégia de fornecimento depende do impacto no lucro e o risco na oferta, Sanjaykuma e 

Amol (2016) desenvolveram questões a serem respondidas para estruturar as compras 

estratégicas.  
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Quadro 3 – Impacto no lucro 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Sanjaykuma e Amol (2016). 
 

O Quadro 3 abordou questões a serem respondidas pela gestão de compras, de impacto 

sobre o lucro, antes e depois da implementação de compras estratégicas. 

 

Quadro 4 – Risco de abastecimento 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Sanjaykuma e Amol (2016). 
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O Quadro 4 abordou questões a serem respondidas pela gestão de compras, de risco de 

fornecimento, antes e depois da implementação de compras estratégicas. 

Esses quadros de questões propostos por Sanjaykuma e Amol (2016) foram aplicados 

em um caso real e ajudaram a identificar partes estratégicas e foco em fornecedores estratégicos 

que têm maior impacto no lucro e na oferta de abastecimento. Segundo Sanjaykuma e Amol 

(2016), as implementações de estratégias diferenciadas para uma empresa melhorariam 

significativamente o seu portfólio de compras e orientariam para as tomadas de decisão. 

 

2.1.3 Gestão estratégica de compras e adoção de tecnologia 

Van Weele, Gevers e Driedonks (2010) afirmaram que o processo de compras vem 

mudando gradualmente nas empresas. Primeiro, em relação ao abastecimento acelerado e, 

também, à evolução tecnológica crescente das empresas, que faz com que grandes empresas 

não consigam acompanhar esse processo. O fornecimento agressivo, as licitações eletrônicas e 

o gerenciamento de contratos são alguns dos desafios para o gestor de compras que desempenha 

um papel estratégico de conhecimento compartilhado, planos de investimento futuro e 

relacionamento com a grande carteira de fornecedores (VAN WEELE; GEVERS; 

DRIEDONKS, 2010). 

Para a sistematização de compras estratégicas sugeridas, Van Weele, Gevers e 

Driedonks (2010) alertaram que é necessário também um gerenciamento eficaz da equipe de 

compras e a disponibilidade de tecnologias que permitam uma perspectiva estratégica sobre a 

eficácia geral global da equipe. Kraljic (1983) também aconselhou aos gestores sempre proteger 

as próprias empresas contra interrupções de abastecimento, acompanhando a evolução 

tecnológica e o crescimento econômico. 

Nesse sentido, Van Weele, Gevers e Driedonks (2010) e Kraljic (1983) apontaram que 

a gestão de compras estratégicas flexibiliza para a empresa a concentração no seu negócio 

central (core business) e possibilita a redução de custos e ganhos efetivos financeiros. No 

entanto, são necessárias metodologias e ferramentas apropriadas para a otimização desses 

processos. 

 

2.2 COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Segundo Bohling, Kumar e Shah (2013), a evolução tecnológica e a inovação radical 

são fundamentais para o sucesso de uma empresa. O efeito desses elementos nos lucros de uma 

empresa pode ser grande, positivo e duradouro. Seguindo essa perspectiva de inovação radical 

e tecnologia para a obtenção de sucesso, surgiu o termo computação em nuvem, que, segundo 
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Armbrust et al. (2010), tem o potencial de transformar modelos de entrega e consumo, 

beneficiando substancialmente os usuários em termos de custo, estrutura, segurança, 

confiabilidade e escalabilidade. 

O termo computação em nuvem (do inglês, cloud computing) surgiu no final da década 

de 1990 e foi por Armbrust et al. (2010) como aplicativos oferecidos na forma de serviços pela 

internet, de software e hardware dentro de sistemas nos centros de dados que fornecem esses 

serviços. Ou seja, disponibilidade de aplicações computacionais oferecidas como serviços a 

partir de acesso via internet, por meio de hardware e software hospedados em datacenters 

remotos. 

Ross (2010) abordou computação em nuvem como uma proposta de serviços de 

tecnologia da informação, em que as ferramentas de trabalho são entregues a uma empresa ou 

a indivíduos, pela internet, e a um servidor centralizado, por meio de uma taxa. Sultan (2012) 

explicou que a computação em nuvem fez uso dos avanços na comunicação e na tecnologia da 

informação para oferecer uma gama de serviços acessíveis, por meio de provedores remotos 

habilitados pela internet em redes privadas ou públicas. Para Ratten (2013), computação em 

nuvem foi uma inovação tecnológica que mudou o uso da informação de sistemas de 

informação de computadores físicos tradicionais para serviços de tecnologia virtual. O termo 

“nuvem” é uma metáfora criada para recursos de tecnologia de hardware e software acessados 

via internet. Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira (2013), baseados nas informações do National Institute 

of Standards and Technology (NIST), nos Estados Unidos, definiram o termo como um modelo 

para permitir, convenientemente, o acesso à rede sob demanda a um conjunto compartilhado de 

recursos computacionais configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, 

aplicativos e serviços), os quais podem ser rapidamente provisionados e liberados com um 

mínimo esforço de gestão ou interação de serviços. Fortes, Pereira e Costa (2016) 

caracterizaram como um termo comum e popular, ao qual está associada a utilização global de 

uma rede de computadores que estão ligados a um número massivo de servidores físicos ou 

virtuais designados por “nuvem”. Esses servidores podem ser utilizados por múltiplos 

utilizadores, sejam pessoas, sejam empresas. Nesse panorama, o software é visto como um 

serviço que é prestado a um baixo custo e a uma grande quantidade de utilizadores. 

 

2.2.1 Modelos de infraestrutura dos serviços de computação em nuvem 

Exemplos comuns de computação em nuvem incluíram aplicações sociais, como 

Facebook e LinkedIn, bem como plataformas, como Web Amazon, e serviços hospedados, 

como Microsoft SQL Azure (DYKSHOORN, 2013). Esses exemplos envolveram os modelos 
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de infraestrutura de computação em nuvem que são descritos por Fortes, Pereira e Costa (2016), 

como nuvem pública, nuvem privada, nuvem comunitária e nuvem híbrida. 

A nuvem pública, segundo Zuffo, Kofugi, Lopes e Hira (2013), é ofertada por empresas 

multinacionais e os serviços podem ser executados em praticamente qualquer lugar do mundo. 

É indicada para startups e micro e pequenas empresas, devido ao baixo custo. Ela é muito 

utilizada nas empresas para aplicações secundárias, como hospedagem de sites, serviços de e-

mail, vídeos de marketing digital, entre outras funções. A Amazon, o Google, a IBM e a 

Microsoft são alguns exemplos conhecidos de nuvem pública (GANGWAR; DATE; 

RAMASWAMY, 2014). 

O termo nuvem privada é usado para se referir a centros de dados de uma empresa não 

disponibilizados para o público em geral. É indicada para empresas em franca expansão, pois 

consegue trabalhar com um grande volume de demanda e resposta veloz (ARMBRUST et al., 

2010). 

O modelo de nuvem comunitária refere-se a uma infraestrutura controlada e partilhada, 

em termos de dados e aplicações, por um conjunto de empresas com interesses comuns. Tais 

interesses podem residir, por exemplo, em requisitos específicos de segurança ou em missões 

de âmbito semelhante (FORTES; PEREIRA; COSTA, 2016). 

O último modelo, nuvem híbrida, é uma combinação de nuvens privadas ou públicas 

(GANGWAR; DATE; RAMASWAMY, 2014). Trata-se de um grupo de nuvens, as quais, 

embora mantenham sua identidade diferenciada entre o grupo, podem ser do tipo privada, 

pública ou comunitária. As nuvens pertencentes a essa categoria podem estar associadas entre 

si por protocolos ou padrões técnicos (SANCHEZ; CAPPELLOZZA, 2012). 

As principais desvantagens entre os modelos de nuvens, segundo Gangwar, Date e 

Ramaswamy (2014), são: na nuvem pública, há maior risco na segurança; na nuvem privada, é 

necessário maior investimento e custo contínuo na operação; a nuvem híbrida seria o modelo 

ideal, pois possui as características positivas da nuvem pública, como alto desempenho, acesso 

imediato, baixo custo e escalabilidade, e da nuvem privada, como a segurança e o controle total 

– no entanto, sua implantação é mais cara por mesclar os dois tipos de nuvem (GANGWAR; 

DATE; RAMASWAMY, 2014). A nuvem comunitária, segundo o site da Salesforce (2017), 

tem baixo custo, mas, por reunir diferentes empresas e empresas para resolver um problema 

comum, é comparativamente menos segura do que a pública. No Quadro 5, podem-se observar 

algumas vantagens e desvantagens dos modelos de nuvens. 
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Quadro 5 – Vantagens e desvantagens dos modelos de infraestrutura 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Gangwar, Date e Ramaswamy (2014). 

 

2.2.2 Modelos de entrega dos serviços de computação em nuvem 

Computação em nuvem foi categorizada de acordo com seu modelo de serviço. Cada 

modelo apresenta abordagem e características próprias, e, dependendo da necessidade do 

cliente, o modelo apropriado é selecionado e implementado (LOURIDA; 

MOUHTAROPOULOS; VAKALOUDIS, 2014). Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira (2013) 

estabeleceram três tipos de modelos de serviços de nuvens mais usados e classificados pelo 

NIST: SaaS (software como serviço – software as a service), PaaS (plataforma como serviço – 

platform as a service) e IaaS (infraestrutura como serviço – infrastructure as a service). 

Os serviços do tipo SaaS são aqueles baseados em aplicações acessíveis por diversos 

dispositivos conectados, desde dispositivos móveis até dispositivos de mesa; geralmente, essas 

aplicações são executadas em navegadores (browsers) (ZUFFO; KOFUJI; LOPES; HIRA, 

2013). Segundo Lourida, Mouhtaropoulos e Vakaloudis (2014), esse serviço é o mais usado em 

nossa vida cotidiana e é acessado através de um navegador da web. Ao conectar-se à internet e 

fazer um login na nuvem, o cliente acessa aos vários serviços oferecidos, mas não tem nenhum 
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controle sobre a infraestrutura subjacente. Gangwar, Date e Ramaswamy (2014) explicaram 

que os usuários podem instalar o software e usar o aplicativo a qualquer hora e em qualquer 

lugar que tenha acesso à internet. O fornecedor concede os sistemas e as aplicações em 

ambientes virtuais, com interfaces amigáveis destinadas à utilização de usuários comuns. Como 

exemplo desse tipo de oferta, pode ser citado o serviço de e-mail acessado pelo navegador, 

também, denominado webmail (SANCHEZ; CAPPELLOZZA, 2012). 

Os serviços do tipo PaaS são aqueles baseados em plataformas de desenvolvimento, 

como ferramentas, ambientes e linguagens de programação, em que o usuário não tem acesso 

ao gerenciamento e ao controle das camadas de infraestrutura, como redes, servidores e 

sistemas operacionais (ZUFFO; KOFUJI; LOPES; HIRA, 2013). Segundo Lourida, 

Mouhtaropoulos e Vakaloudis (2014), esse modelo é mais escolhido por desenvolvedores e 

facilita que eles implantem as suas aplicações no provedor de plataforma. Gangwar, Date e 

Ramaswamy (2014) esclareceram que o PaaS é conhecido como o segundo nível de 

computação em nuvem que oferece serviço on-line e acesso a todos os recursos necessários 

para criar um aplicativo. Os fornecedores concedem ambientes virtuais, incluindo sistemas e 

linguagens de programação, propícios para o desenvolvimento de aplicações pelos clientes. 

Sendo assim, tais clientes não precisam se preocupar com outros processos inerentes às 

operações dos servidores (SANCHEZ; CAPPELLOZZA, 2012). 

O serviço do tipo IaaS são aqueles baseados em recursos computacionais básicos, como 

processamento, rede, armazenamento e máquinas virtuais, que podem ser solicitados pelo 

usuário para a execução de qualquer ambiente de software. Normalmente, é no domínio de 

serviços IaaS que o conceito de virtualização é mais presente e nele o usuário tem controle 

sobre os parâmetros do ambiente virtualizado, mas não possui acesso para gerenciar os recursos 

físicos (ZUFFO; KOFUJI; LOPES; HIRA, 2013). Segundo Lourida, Mouhtaropoulos e 

Vakaloudis (2014), o IaaS é comumente utilizado por pessoas da área de TI que tenham maior 

necessidade de hardware e máquinas físicas, pois oferece ao cliente toda infraestrutura e o 

poder da computação para suas necessidades comerciais. Para Gangwar, Date e Ramaswamy 

(2014), o IaaS é o nível básico dos serviços na nuvem que oferecem serviços de infraestrutura 

ao cliente por meio da internet como hardware e software, por exemplo, sistemas operacionais 

e tecnologias de virtualização. Nesse nível, os usuários controlam sistemas operacionais, 

armazenamento e sistemas implantados. São oferecidos servidores dedicados para acesso e 

controle total do cliente, que pode armazenar e manipular informações e proceder à instalação 

de aplicativos e sistemas operacionais de acordo com suas necessidades (SANCHEZ; 

CAPPELLOZZA, 2012). 
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A estruturação dessas camadas foram apresentadas por Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira 

(2013) e representadas na Figura 5 a seguir. Quanto mais no topo da pirâmide de serviços, mais 

próximos esses serviços estão dos usuários; quanto mais na base da pirâmide, mais próximos 

estão da infraestrutura física (ZUFFO; KOFUJI; LOPES; HIRA, 2013). 

Figura 5 – Hierarquia de Serviços. 
 

 
 

Fonte: Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira (2013, p.15). 

 

Embora os modelos de serviços básicos sejam os representados na pirâmide Saas, PaaS 

e IaaS, existem outros subconjuntos de serviços CaaS (Communication as a Service ou 

Comunicação como Serviço), DBaaS (Development as a Service ou Desenvolvimento como 

Serviço), MaaS (Monitoring as a Service ou Monitoramento como Serviço), EaaS (Everything 

as a Service ou Tudo como Serviço) e SECaaS (Security as a Service ou Segurança como 

Serviço). 

 

2.2.3 Performance e vantagens do uso da computação em nuvem 

Rosenthal et al. (2009) apresentaram benefícios qualitativos em seu artigo e destacaram 

a diminuição de tarefas burocráticas para os gestores que adotam a computação em nuvem: a 

escalabilidade, que é o uso e o consumo de dados dependendo da demanda do departamento. A 

resiliência é superior quando o problema de uma máquina não interfere no andamento do 

serviço, pois seus dados podem ser acessados de outra qualquer e existe a homogeneidade de 

dados acessados. 

Lourida, Mouhtaropoulos e Vakaloudis (2013) indicaram cinco características para 

computação em nuvem: “atendimento por demanda”, que enfoca o fato de os clientes poderem 
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acessar recursos na nuvem sempre que necessário; “acesso amplo na rede”, que são recursos 

disponíveis e acessíveis a partir de qualquer plataforma; “agrupamento de recursos”, que se 

referiu a múltiplos recursos disponíveis a múltiplos clientes e que podem ser compartilhados a 

múltiplos usuários simultaneamente; “elasticidade rápida”, que é a capacidade de usar recursos 

na nuvem conforme a necessidade; e “serviço medido”, que significa que o provedor de 

recursos cobra os serviços conforme a utilização. 

No mesmo sentido, para Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira (2013), a computação em nuvem 

apresentou como principais características o “serviço sob demanda”, em que o usuário solicita 

de forma unilateral recursos computacionais de que precisa automaticamente da nuvem, o 

“amplo acesso à rede”, que oferece todos os recursos pela nuvem mediante mecanismos 

padronizados que garantam interoperabilidade, não repúdio, consistência, segurança, 

disponibilidade e robustez dos serviços prestados, “elasticidade rápida”, que, para Zuffo, 

Kofuji, Lopes e Hira (2014), foi uma característica importante da computação em nuvem, pois 

os recursos computacionais podem ser provisionados de automaticamente e de forma muito 

rápida, e o “serviço medido”, que, segundo os autores, é fundamental para a avaliação de uso 

da infraestrutura da computação em nuvem e para a gestão e a alocação apropriadas de seus 

recursos à comunidade de usuários. A economia de escala e sustentabilidade também são 

abordados por Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira (2014) como características importantes devido ao 

alto desempenho da computação em nuvem e a diminuição de recursos e infraestrutura física 

para o seu uso. 

Chen, Chuang e Nakatani (2016) descreveram seis características para a computação 

em nuvem: a redução de custos devido à conversão dos investimentos de TI, a melhoria de 

experiência do usuário final, o foco da empresa em suas competências básicas, a acessibilidade, 

a agilidade comercial e a escalabilidade. É importante observar que a redução de custos é 

relativa, pois, dependendo do contrato de computação em nuvem, pode ser mais dispendiosa do 

que a contratação de servidores, uma vez que as empresas que adotam computação em nuvem 

devem procurar vantagens além da redução de custos (CHEN; CHUANG; NAKATANI, 2016). 

Fortes, Pereira e Costa (2016) repetiram as características de outros autores como a 

escalabilidade e a definiram como a capacidade que a infraestrutura básica tem de se expandir, 

adaptando-se ao número de utilizadores e aos dados suportados nas aplicações, adaptabilidade, 

agilidade, redução de custos. Acrescentaram as características de confiança, resultante da 

qualidade do serviço oferecido pelo fornecedor, disponibilidade e flexibilidade, proporcionando 

mais facilidade de utilização e ajuste no consumo de energia, que é justificada, dentro de uma 

visão atual ecológica, pelo melhor controle do consumo de equipamentos e emissão de carbono. 
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A segurança foi uma característica vista, às vezes, como vantagem e, outras, como 

desvantagem, pois a privacidade dos dados pessoais depende do serviço de nuvem contratado 

(FORTES; PAREIRA; COSTA, 2016). Rosenthal et al. (2009) alertaram que a segurança ainda 

teria de ser gerenciada diretamente pela empresa, pois os fornecedores das nuvens poderiam ter 

dificuldades para identificar acessos ilegítimos ou de entender as prioridades das empresas. 

 

Quadro 6 – Características da computação em nuvem 
 

Autores Características do uso da computação em nuvem 

Rosenthal et al. (2009)  diminuição de tarefas 

burocráticas; 

 escalabilidade; 

 resiliência; 

 homogeneidade dos dados. 

 

Lourida, Mouhtaropoulos e 

Vakaloudis (2014) 

 atendimento por demanda; 

 acesso amplo à rede; 

 agrupamento de recursos; 

 elasticidade rápida. 

 serviço medido; 

Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira 

(2013) 

 serviço sob demanda; 

 amplo acesso à rede; 

 elasticidade rápida; 

 serviço medido. 

 economia de escala; 

 sustentabilidade. 

Chen, Chuang e Nakatani 

(2016) 

 redução de custos; 

 melhora de experiência do 

usuário final; 

 empresa foca em suas 

competências básicas; 

 acessibilidade. 

 agilidade comercial; 

 escalabilidade. 

Fortes, Pereira e Costa (2016)  escalabilidade; 

 confiança; 

 adaptabilidade; 

 agilidade. 

 redução de custos; 

 disponibilidade; 

 flexibilidade; 

 ajuste no consumo de 

energia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.3 DESEMPENHO OPERACIONAL DA GESTÃO DE COMPRAS 

Roberts (2005) descreveu desempenho como o êxito que a empresa tem em atender as 

próprias necessidades definidas pela estratégia. A gestão da empresa deve montar a estratégia, 

baseada na estrutura e no ambiente da empresa. A Figura 6, demonstrada por Roberts (2005), 

ilustra que o desempenho depende do estabelecimento e da manutenção do equilíbrio de três 

elementos: a estratégia da empresa, a sua estrutura organizacional e o ambiente em que ela 

opera. 

Figura 6 – Estrutura, Estratégia e Desempenho 
 

 
 

Fonte: Roberts (2005) 

 

Alguns estudos sobre desempenho organizacional, segundo Ates, Raaij e Wynstra 

(2017), foram baseados fortemente na noção de que a estrutura organizacional segue a estratégia 

e os autores sugerem que o desajuste entre os dois causam um efeito negativo no desempenho. 

Traduzindo para o contexto de compras, as características do desempenho de compras precisam 

estar em consonância com a estratégia de compras para existir uma situação ideal (ATES; 

RAAIJ; WYNSTRA, 2017). 

Hall (2004) afirmou que estruturas e processos organizacionais existem para se atingir 

a eficácia. Sendo assim, a eficácia foi vista por ele como sinônimo de desempenho e baseada 

naquilo que a empresa está tentando atingir. Quanto maior o grau que a empresa alcança seus 

objetivos, mais eficaz ela é (HALL, 2004). 

Segundo Christopher (2002), as empresas que desejam um crescimento saudável e que 

visam se manter competitivas no mercado precisam desenvolver formas estratégicas para o bom 

desempenho da gestão de suprimentos. Os desafios enfrentados por essa gestão foram listados 

por Christopher (2002) e são relativos à explosão de serviços ao cliente, à compreensão do 

tempo, à globalização da indústria e à integração organizacional. A competência de cada 

empresa determina como todos esses desafios são administrados para atender ao cliente, no 
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tempo certo, na quantidade certa, com a qualidade e o custo adequado de produtos e serviços 

(KATO, 2003). 

 

2.3.1 Padrões de serviços de compras 

Antes de sugerir modelos e indicadores de desempenho de compras, é importante 

estabelecer padrões de serviços predeterminados. Christopher (2002) elencou padrões a serem 

seguidos como áreas básicas de atendimento de compras estratégicas: 

 Ciclo do Pedido: é o tempo decorrido entre o recebimento do pedido e a entrega do 

produto. Os padrões devem ser definidos de acordo com as exigências do cliente. 

 Disponibilidade de Estoque: relaciona-se com a porcentagem da demanda de um 

determinado item que pode ser encontrado no estoque. 

 Restrição de Tamanho do Pedido: um número cada vez maior de clientes que 

procuram um tipo de entrega just-in-time para pequenas quantidades. 

 Facilidade de Colocação do Pedido: acessibilidade para fazer negócios e 

comunicação. 

 Frequência de Entrega: os clientes exigem entregas mais frequentes com prazos cada 

vez menores. 

 Confiabilidade de Entrega: a proporção dos pedidos que é entregue na hora certa. 

 Qualidade da Documentação: índice de erros nas faturas, notas ficais e outras 

comunicações. 

 Procedimento para Reclamações: causas de reclamações e tendências. 

 Pedidos Entregues Completos: quantidade de entregas parciais ou devoluções. 

 Suporte Técnico: procedimentos para medir o tempo de atendimento de chamadas e 

o índice de resolução. 

 Informação Sobre a Posição dos pedidos: disponibilidade de informações sobre o 

andamento do produto. 

Para Christopher (2002), essas medidas podem ser comparadas com o desempenho 

competitivo. 

 

2.3.2 Possíveis indicadores de desempenho da gestão de suprimentos 

Hall (2004) sugeriu que a avaliação de eficácia de uma empresa seria possível se fossem 

elaboradas medidas que servissem como indicadores para verificar o grau que os objetivos são 

alcançados. Diante desse cenário, ele explicou que tais medidas dependem da estrutura da 

empresa, do ambiente e do tempo.  
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Roberts (2005) explicou que o processo de escolha de medidas de desempenho depende 

de cada instituição, pois, mesmo que elas adotem os mesmos modelos de referência, o resultado 

é específico. Para medir o desempenho de compras, é necessário, da mesma forma que os 

autores sugeriram, que a empresa seja vista como um todo, com suas características, contexto 

e particularidades. Por essa razão, não existe na literatura indicadores padrão que possam ser 

aplicados para todas as empresas. Cada empresa deve ser estudada para que sejam utilizadas 

abordagens apropriadas (BAILY; FARMER; JESSOP; JONES, 2010). 

Baseado em critérios típicos para o desempenho de compras operacionais, Baily, 

Farmer, Jessop e Jones (2010) apresentaram os indicadores: 

 Qualidade: baseado na porcentagem de rejeição de bens recebidos, e peças e 

matérias-primas rejeitadas na produção. 

 Quantidade: baseado na porcentagem do estoque que não se movimentou em um 

período específico, no número de interrupções da produção por falta de material, no 

número de pedidos de pequeno valor, no número de pedidos de emergência e na 

comparação do estoque com o estoque-alvo. 

 Timing: baseado no desempenho da entrega do fornecedor em relação ao prometido, 

no tempo exigido para processar as requisições e no tempo empregado com ação 

remediadora. 

 Preço: baseado nos preços pagos em relação ao padrão, nos preços pagos por itens-

chaves comparados com os índices de mercado, nos preços pagos em relação ao 

orçado e nos preços no momento de uso em relação ao preço no momento da compra. 

 Custos Operacionais: baseado no custo de processamento dos pedidos, nos custos 

periódicos, como porcentagem do custo total e nos custos operacionais. 

 

Ates, Raaij e Wynstra (2017) sugeriram os indicadores a seguir como possíveis 

indicadores de desempenho da gestão de compras: 

 Preço da compra. 

 Custo do processo de aquisição. 

 Nível de inovação do produto. 

 Melhoria de tempo de colocação do produto no mercado. 

 Qualidade do produto. 

 Atendimento de especificações. 
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Hallikas e Lintukangas (2014) desenvolveram os oito itens de indicadores de 

desempenho de compras baseados em uma escala desenvolvida para o estudo de seu artigo: 

 Disponibilidade de produtos e serviços. 

 Entregas atrasadas. 

 Preço e custo. 

 Qualidade. 

 Dependência do fornecedor. 

 Proteção da imagem e da marca. 

 Proteção de conhecimento e capacidades. 

 Conflitos de direito de propriedade intelectual. 

 Riscos de terceirização. 

 

Para Christopher (2002), o alto nível de competitividade encontrado na maioria dos 

mercados provocou uma nova ênfase na medição do desempenho, não somente em termos 

absolutos, mas também em termos relativos à concorrência. Em seu livro, Christopher (2002) 

apresenta a percepção dos fornecedores quanto aos critérios de compra: 

 Qualidade. 

 Confiabilidade de entrega. 

 Compromisso com a melhoria contínua. 

 Tecnologia. 

 Flexibilidade e respostas rápidas. 

 Orientação para o cliente. 

 Preço. 

 Bom marketing e publicidade. 

 

Observando os autores anteriormente mencionados, no Quadro 7 estão os indicadores 

desempenho que serão tratados nesta pesquisa: 
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Quadro 7 – Indicadores de desempenho de compras estratégicas 
 

Indicadores Autores 

Qualidade 

Christopher (2002). 

Hallikas e Lintukangas (2014). 

Ates, Raaij e Wynstra (2017). 

Baily; Farmer; Jessop; Jones (2010). 

Confiabilidade Christopher (2002). 

Preço de compra 

Christopher (2002). 

Hallikas e Lintukangas (2014). 

Ates, Raaij e Wynstra (2017). 

Baily, Farmer, Jessop e Jones (2010). 

Preço médio do item em relação 

ao preço da concorrência  

Hallikas e Lintukangas (2014). 

Baily, Farmer, Jessop e Jones (2010). 

Número de transações realizadas 
Christopher (2002). 

Ates, Raaij e Wynstra (2017). 

Lead time 
Hallikas e Lintukangas (2014). 

Baily, Farmer, Jessop e Jones (2010). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.4 O EFEITO MEDIADOR DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Fortes, Pereira e Costa (2016) afirmaram que os serviços de computação em nuvem são 

uma inovação tecnológica com vantagens evidentes para as empresas, que podem desempenhar 

um papel relevante de impacto positivo na performance das empresas. Wu, Cegielski, Hazen e 

Hall (2013) investigaram quais os fatores influenciaram a intenção da empresa em adotar 

tecnologias de computação em nuvem para o apoio da cadeia de suprimentos. Por meio da teoria 

da difusão da inovação, mostraram como uma nova ideia, um bem ou um serviço é assimilado 

pelo sistema social ao longo do tempo. Os autores apresentaram que a complexidade de adoção 

da inovação tecnológica de computação em nuvem depende de duas dimensões: primeiro, da 

intensidade de conhecimento e integração de tecnologia e, segundo, da intensidade de 

conhecimento que é incorporado dentro dos processos de produção. 

As características da adoção da computação em nuvem mencionadas por Wu, Cegielski, 

Hazen e Hall (2013) foram mostradas na Figura 7 (Processamento de Informação), que está 

enquadrada em uma perspectiva de difusão clássica. Os autores indicaram que as empresas 

precisavam investigar requisitos básicos de processamento de informações antes de adotar uma 

inovação de TI na cadeia de suprimentos. Para a adoção de computação em nuvem, as empresas 

podem precisar terceirizar um sistema de informação para incluir hardware a um terceiro 
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provedor de nuvem, por isso empresas mais empreendedoras são mais propensas aderir a essa 

tecnologia. 

Figura 7 – A visualização de processamento de informação 

 

 
 

 

Fonte: Wu, Cegielski, Hazen e Hall (2013, p.28) 

 

De acordo com Wu, Cegielski, Hazen e Hall (2013), as características a serem analisadas 

pelas empresas para essa adoção são: 

Complexidade: 

 Minha empresa possui tecnologias para suportar seus processos de negócios? 

 Os processos de negócios da minha empresa são intensivos em conhecimento? 

 Comparando com outras empresas, minha empresa tem muitos fornecedores 

diferentes? 

 Minha empresa possui muitos produtos diferentes em seu portfólio de produtos? 

 Comparando com meus concorrentes, minha empresa possui muitos clientes? 

 

Cultura: 

 Minha empresa é um lugar empresarial muito dinâmico? 

 O que mantém minha empresa unida é o compromisso com a inovação e o 

desenvolvimento? 

 

Compatibilidade: 

 As aplicações de software podem ser facilmente acessadas e usadas em várias 

plataformas? 
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 As interfaces de usuários oferecem acesso transparente a todas plataformas e 

aplicativos? 

 As informações são compartilhadas perfeitamente em nossa empresa 

independente da localização? 

 

Funcionalidade: 

 Na minha empresa, os aplicativos de software multifuncionais suportam o 

negócio da empresa? 

 Nossos softwares atendem aos requisitos de negócios de nossa empresa? 

 Os aplicativos da minha empresa podem ser mudados rapidamente? 

 Na minha empresa os aplicativos de software são confiáveis? 

 

Intenção de adotar: 

 Supondo que tenho estrutura para computação em nuvem, pretendo adotá-la? 

 Supondo que minha empresa já possui computação em nuvem, fazemos uso 

dela? 

 Minha empresa pretende adotar computação em nuvem nos próximos seis 

meses? 

 

Nesse contexto, pode-se observar que nem todos os processos da cadeia de suprimentos 

são candidatos adequados para a migração para a nuvem. Por isso, esta pesquisa analisará se a 

computação em nuvem medeia o desempenho da gestão estratégica de compras. 

 

2.5 MODELO DE MENSURAÇÃO E HIPÓTESES 

Para atender ao objetivo principal, o modelo teórico considerado neste estudo foi 

dividido em dois caminhos. No primeiro, a gestão estratégica de compras tem impacto direto 

no desempenho, ou seja, sem mediação, conforme é mostrado na Figura 8, ao lado esquerdo. 

No segundo, a gestão estratégica de compras tem impacto indireto no desempenho, ou seja, 

com mediação da computação em nuvem, conforme é mostrado na Figura 8, ao lado direito. 
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Figura 8 – Modelo teório-empírico 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Partindo-se das premissas de autores como Wu, Cegielski, Hazen e Hall (2013), têm-

se: 

a) A GEC impacta o desempenho, sem mediação. 

Empresas complexas, nas quais se exige a intensidade de conhecimento e integração de 

tecnologia, de conhecimento que é incorporado dentro dos processos de produção, ou que exija 

alto grau de capacidade de processamento de informação; essas empresas tendem a não investir 

em computação em nuvem e geralmente têm o próprio centro de processamento de dados. 

Assim, pode-se considerar que: 

H1a: As práticas adotadas da GEC têm um efeito positivo no desempenho operacional. 

b) GEC impacta o desempenho, com mediação da computação em nuvem. 

Não obstante, empresas com perfil empreendedor e servidas com sistemas de 

informação compatíveis da empresa tendem a terceirizar o seu centro de processamento de 

dados por meio da adoção da computação em nuvem. Assim, pode-se considerar que: 

H2: As práticas adotadas da GEC têm um efeito positivo na computação em nuvem. 

H3: As práticas adotadas da computação em nuvem têm um efeito positivo no 

desempenho operacional. 

H1: As práticas da GEC têm impacto no desempenho operacional, via computação em 

nuvem. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo foi dividido em duas fases em relação aos procedimentos metodológicos 

da pesquisa. Na primeira, foi considerado um estudo exploratório do tipo qualitativo para 

especular (explorar) sobre o problema de pesquisa definido, identificar cursos relevantes de 

ação ou dados adicionais para desenvolver uma abordagem consistente e atingir os objetivos da 

pesquisa. Assim, o processo da pesquisa foi flexível, não estruturado e versátil a respeito do 

método (MALHOTRA, 2005), porque não foram empregados protocolos e procedimentos 

formais de pesquisa, dado que o foco da investigação poderia mudar à medida que fossem 

descobertos novos dados. 

Após o estudo exploratório qualitativo ter sido executado, foi obtida a definição do 

problema de pesquisa com mais precisão e prosseguiu-se para segunda fase do estudo, que foi 

descritiva quantitativa. A pesquisa quantitativa descritiva envolve questões e dados coletados 

no ambiente do participante e proporciona uma descrição numérica de tendências, de atitudes 

ou de opiniões de uma população, fazendo uso de questionários e entrevistas estruturadas para 

a coleta de dados, com a intenção de generalizar a partir de uma amostra (CRESWELL, 2010). 

Segundo Malhotra (2005) e Gondenberg (2004), as pesquisas qualitativas e quantitativas se 

complementam, devido à primeira, nesta pesquisa, ter produzido uma compreensão inicial e a 

segunda, sendo numérica e descritiva, ter descrito características demográficas da população 

relacionadas às empresas respondentes e às variáveis latentes ou constructos. A Figura 9 ilustra 

as fases deste estudo. 
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Figura 9 – Procedimentos metodológicos da pesquisa 
 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.1 ETAPA 1 – PESQUISA EXPLORATÓRIA QUALITATIVA 

A computação em nuvem na gestão estratégica de compras é um tema recente de 

inovação tecnológica e, por isso, na primeira etapa desta pesquisa, buscou-se gerar uma 

compreensão e identificação do tema nas empresas por meio de entrevistas em profundidade 

com três gestores de compras que utilizam computação em nuvem como ferramenta de gestão. 

Para tanto, foi utilizado um roteiro composto de dados demográficos e três grupos de questões 

relacionadas às variáveis latentes que fazem parte do estudo: gestão estratégica de compras 

(GEC), computação em nuvem (CN) e desempenho operacional de compras (DO). O modelo 

do roteiro foi disponibilizado no Apêndice 1. 
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3.1.1 Tipo de pesquisa 

Como afirmado anteriormente, na primeira etapa deste estudo utilizamos a pesquisa 

exploratória qualitativa. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa considera o ambiente 

do entrevistado como fonte direta de dados e procura compreender o fenômeno segundo a 

perspectiva do sujeito. Quando tem caráter exploratório, tem a finalidade básica de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores (GIL, 

2002). 

 

3.1.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e participantes da pesquisa 

Nesta primeira etapa, percebeu-se a necessidade de entrevistar três gestores de compras 

que tivessem sólida experiência com os constructos estudados e utilizassem computação em 

nuvem como ferramenta de gestão. Para tanto, as entrevistas foram feitas diretamente com os 

gestores, em seu ambiente de trabalho, utilizando um roteiro preliminarmente desenvolvido 

(Apêndice 1), com questões relacionadas às variáveis latentes (ou constructos) que fazem parte 

do estudo. Essa etapa da pesquisa foi feita de forma exploratória, por meio de entrevistas em 

profundidade que, segundo Creswell (2010), combinadas com estudos quantitativos, 

neutralizam os vieses existentes em qualquer método. Por meio do roteiro prévio, os gestores 

poderiam falar abertamente sobre o tópico, conforme sugerido por Creswell (2007), e, assim, o 

instrumento de coleta poderia ser aumentado com observações abertas. 

As entrevistas foram feitas entre os meses de setembro e outubro de 2018 e foram 

gravadas por aparelho de áudio. Antes do agendamento, os entrevistados foram informados da 

gravação e do tema da pesquisa, bem como receberam o questionário com as perguntas no 

momento do agendamento. 

Os dados coletados na fase 1, correspondentes a três empresas, tiveram a finalidade de 

compreender o problema de pesquisa e seus fatores subjacentes, e não foi utilizada uma técnica 

qualitativa específica para tratar os dados. Foram utilizadas: técnicas de associação, que são 

instrumentos de visualização, cujo objetivo é subsidiar o processo de análise e interpretação de 

dados da pesquisa, a fim de facilitar a comunicação de seus resultados (VERGARA, 2005); e 

de análise de conteúdo, que, segundo Bardin (1977), são técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e de recepção das mensagens. As frases-chaves mencionadas pelos entrevistados 

poderiam ser associadas ou categorizadas, face ao referencial teórico, para obter aplicação do 

questionário na fase 2, a mais fiel do binômio teoria-empírico. 
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Dado que a fala do entrevistado 1, por exemplo, seja “na minha empresa, as aplicações 

de CN na área de compras podem facilmente ser acessadas e usadas em várias plataformas”, 

isso sugere que existe compatibilidade com o sistema de computação em nuvem com o da 

empresa usuária. 

O Quadro 8 resume o perfil dos entrevistados e o tópico seguinte demonstrará o 

tratamento e análise de dados: 

 

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 
 

ENTREVISTADO FUNÇÃO 
RAMO DE 

ATUAÇÃO 

NÚMERO DE 

EMPREGADOS 

FATURAMENTO 

ANUAL 

(R$/MILHÃO) 

USO DA 

CN PARA 

COMPRAS 

Entrevistado 1 
Gerente de 

Compras 
Educacional ≥ 500 ≥ 90 e ≥300 ≥ 50% 

Entrevistado 2 
Gerente de 

Compras 
Alimentos ≥500 ≥300 ≥50% 

Entrevistado 3 
Sócio 

Proprietário 

Manutenção 

de móveis 
≥20 e ≥99 ≤90 ≥ 50% 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1.3 Tratamento e análise dos dados 

Inicialmente, as entrevistas foram transcritas (vide Apêndice 3) e, após a transcrição, 

foram elaborados os quadros de análise conforme as técnicas de associação de Vergara (2005) 

e análise de conteúdo de Bardin (1977), citadas anteriormente e demonstradas nos quadros a 

seguir. Os dados obtidos nas entrevistas foram alocados por entrevistado, dividido em blocos 

por constructo, selecionado palavras-chave e trechos relacionados aos três constructos 

estudados. 
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Quadro 9 – Mapa da entrevista 1 
 

ENTREVISTADO 1 

CONSTRUCTO PALAVRAS-CHAVE NARRATIVAS RELACIONADAS 

GEC 

(Gestão estratégica 

de compras) 

Compras estratégicas – volume e 

impacto financeiro 

“... aquelas de grande impacto na atividade, seja impacto 

financeiro...”, “... de acordo com o volume financeiro que 

elas movimentam em determinado período de tempo, o 

contato que elas têm na atividade fim...” 

Etapas – análise histórica – 

entender a demanda 

“... a gente precisa fazer a análise histórica, para entender se 

aquilo é realmente estratégico ou não em relação ao 

volume...” 

Dados históricos não confiáveis – 

facilita estar registrado 

“... mesmo que não seja plenamente confiável, é preciso 

trabalhar em cima dos dados de uma maneira mais intensa 

para conseguir extrair informações que sejam relevantes”, “... 

tudo está registrado, tem um histórico que a gente consegue 

trabalhar para conseguir estabelecer parcerias...” 

Parcerias e ganho financeiros 

relevantes 

“... conseguimos planejar em médio ou longo prazo e fazer 

boas parcerias, ter bons fornecedores, conseguimos ter 

ganhos financeiros relevantes para a instituição...” 

Parcerias a médio prazo 

“... estamos trabalhando para chegar no longo prazo, porque, 

até um passado muito recente, só se trabalhava com compras 

pontuais...” 

Sistema eletrônico em nuvem 

“... nós temos nossa atividade, hoje nós já temos o nosso 

sistema eletrônico que é todo nuvem, então acho que as 

pessoas têm os fundamentos básicos para executar esse 

serviço...” 

CN 

(Computação em 

nuvem) 

Saas, Paas, Iaas 

“... a gente usa software as a service. Nós temos platforms as 

a service, se não me engano e tem infrastructure as a 

service...” 

Internet ruim dificulta – softwares 

em nuvem modernos facilitam 

“... a velocidade da internet, isso é um limitador”,  

“... toda a comunicação é limitada pela velocidade da 

internet, todo tipo de atividade. O que facilita softwares, as 

nossas plataformas de compras, poderão facilitar acessar um 

mundo diferente de fornecedores que estão cadastrados em 

outras plataformas...” 

Relevância da CN – mercado está 

usando 

“... a inteligência que está aí fora complementa o que a gente 

faz aqui dentro, então tem muitas coisas relevantes sendo 

feitas no mercado, e, se a gente não usar isso, a gente fica 

para trás...” 

Integração de sistemas – 

treinamento humano 

“...integração com nosso sistema, é necessária...”,  

“... capacitação de funcionários...” 

DO 

(Desempenho 

operacional de 

compras) 

Tempo certo – ganho para a 

instituição 

“... entrega no tempo certo, ganho financeiro para a 

instituição...” 

Produtividade – economia efetiva 

– outros indicadores 

“... avalia. Temos nossos indicadores de produtividade...” 

Novos parâmetros – baseados em 

indicadores 

“... estamos em um momento de desenhar novos parâmetros 

para entregas de compras...” 

MD 

(Mediação de CN 

entre GEC e DO) 

Sucesso da operação “... são catalisadores de sucesso da nossa operação” 

Custo adequado – migrando para 

soluções 
“... para nós, é baixo pela solução que nós temos...” 

Ferramenta importante para 

planejamento 

“... é uma ferramenta importante na nossa atividade, para que 

a gente consiga, através de um bom planejamento...” 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 10 – Mapa da entrevista 2 
 

ENTREVISTADO 2 

CONSTRUCTO PALAVRAS-CHAVE NARRATIVAS RELACIONADAS 

GEC 

(Gestão estratégica 

de compras) 

Planejamento estratégico 

– Suporte direto – 

departamentos 

convergentes 

“... nossos departamentos têm de ser convergentes e têm de ser o alicerce 

para a construção e a reinvenção da estratégia corporativa. No que tange à 

gestão estratégica de compras, isso é muito importante...” 

Mitigar riscos de 

abastecimento – 

aumentar 

competitividade entre 

fornecedores 

“... a gente precisa fazer a análise histórica, né, para entender se aquilo é 

realmente estratégico ou não em relação ao volume...” 

Dados históricos não 

confiáveis – facilita estar 

registrado 

“... entender quem é o fornecedor dos nossos fornecedores, e com essa 

estratégia do ‘Security of Supply’ nós desejamos mitigar riscos de 

abastecimento e aumentar a competitividade entre os nossos 

fornecedores...” 

Rotina de suprimentos – 

indicadores de 

performance – savings 

“... nós temos toda a rotina de suprimentos, em que a rotina, o trabalho do 

dia a dia são os indicadores de performance para avaliar o desempenho do 

departamento com base trimestral, então os savings alavancados perante 

regras estabelecidas junto à diretoria...” 

Sustentabilidade – 

parcerias a médio e 

longo prazos 

“... nós buscamos fazer acordos de fornecimento de médio/longo prazo, 

na maioria das vezes fazendo a ponderação do volume. Então como se 

fosse um volume, por exemplo, para cinco anos, com revisões periódicas 

de precipitação...” 

Tecnologia em nuvem – 

informações em nuvem 

“... usando a tecnologia em nuvem, todos os drives da companhia ficam 

em nuvem, então os nossos compradores recebem as cotações, já realizam 

salvamento dessas cotações no drive da companhia em nuvem...” 

CN 

(Computação em 

nuvem) 

Saas 

“... o software para uma RSQ, por exemplo. Então você, com intuitos 

bem simples no seu ERP, ele já dispara os e-mails solicitando as 

cotações, e quando elas são devidamente preenchidas...” 

Facilitador segurança –

autonomia nas cotações-

equipes enxutas – 

dificultador 

preenchimento de dados 

“... o que facilita, pra mim, é a segurança, a segurança realmente eu 

percebo os indicadores muito mais seguros hoje...”, “... porque uns usam 

vírgula, outros colocam ponto e aí o sistema não consegue fazer essa 

leitura...” 

Desconhecimento – 

caminho sem volta 

“... desconhecimento ainda por parte de alguns fornecedores é um fator 

que dificulta o sucesso da utilização dessa ferramenta, mas que é um 

caminho sem volta...” 

Interface – sistemas que 

conversem – treinamento 

humano 

“... então a gente teve esse cuidado de fazer que o software que a empresa 

está utilizando, o que vamos utilizar em suprimentos, converse com as 

demais áreas, isso ajuda muito...” 

DO 

(Desempenho 

operacional de 

compras) 

Indicadores de 

performance – savings 

“... nós temos, sim, os indicadores de performance no nosso 

departamento, o indicador daqueles que é mais auditado pela área de 

operações, ali, pela área comercial, é parte de savings, isso tem impacto 

direto no custo variável mensal da companhia. Então, é através dessa 

avaliação que, principalmente, o nosso trabalho é avaliado...” 

Estratégia – cronograma 

– resultado 

“... nós temos que apresentar, e essa estratégia tem que ser validada por 

parte da diretoria operacional. Então, quando nós falamos em compras 

com uma visão estratégica, isso é baseado em uma estratégia formal...” 

Buscando resultado para 

20% dos itens 

“... 20% dos itens que respondem por 80% das aquisições em volume de 

dinheiro e todos esses itens têm suas estratégias formais desenhadas e 

validadas...” 

MD 

(Mediação de CN 

entre GEC e DO) 

Fator de sucesso da 

operação 

“... eu digo ser ele um fator de sucesso, ou não, porque ele disponibiliza 

tempo dos profissionais de compra para atuarem na estratégia, saindo do 

tático operacional...” 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 11 – Mapa da entrevista 3 
 

ENTREVISTADO 3 

CONSTRUCTO PALAVRAS-CHAVE NARRATIVAS RELACIONADAS 

GEC 

(Gestão estratégica de 

compras) 

Trabalho por demanda – 

necessidade de estratégia de 

compras 

“... temos alguns indicadores, mas as tarefas dessa pessoa 

elas não estão... ela não trabalha para atender às 

demandas. Aliás, muito pelo contrário, ela trabalha 

atendendo à demanda, apagando o fogo...” 

Controle de estoque de material 

– sistema eletrônico para status 

do estoque 

“... existem coordenadores que fazem o controle de 

estoque de material. Então, todo material que os 

funcionários utilizam, desde material para serviço-fim até 

o material administrativo, são esses coordenadores que 

fazem o controle, então, eles têm um controle de estoque. 

Tem um sistema que verifica quando esses itens estão 

acabando...” 

Poucos fornecedores – entrega 

por demanda 

“... a gente consegue agir estrategicamente, com esses 

três fornecedores. [...] como esses três fornecedores estão 

em um local só, eles que fazem o envio para as unidades 

que foram solicitadas...” 

Pensando em parcerias de 

negócio 

“... hoje a relação que a gente tem com os nossos 

fornecedores é única e absoluta de compra e a gente quer 

afunilar isso para ser um parceiro de negócio. Então, sim, 

a gente precisa melhorar os nossos procedimentos...” 

Transformando serviços em 

tecnologia 

“... inclusive, a gente está migrando de uma empresa de 

serviços para uma empresa de tecnologia...” 

CN 

(Computação em nuvem) 

Saas 
“... eu sei que o nosso ERP hoje tem várias outras 

ferramentas que a gente não utiliza...” 

Dificuldade em capacitação de 

funcionários – dificuldade 

tempo 

“... acho que a maior dificuldade hoje é conhecimento e 

treinamento. A gente não faz porque não sabe fazer, não 

tem expertise dentro da empresa...” 

Integração de sistemas – 

treinamento humano – alimentar 

dados 

“... a empresa não tem um banco de dados físico, o banco 

de dados, hoje, é on-line, é em nuvem”, “... para colocar 

essas informações na internet, a gente precisaria de 

treinamento...” 

 

DO 

(Desempenho 

operacional de compras) 

DO depende de compras 

“... o desempenho de todo o andamento da empresa 

depende, única e exclusivamente, de compras. [...] os 

nossos serviços, para obter lucro fim, são obtidos com a 

compra dos produtos...” 

Prazo – savings – outros 

indicadores 

“... todos esses relatórios de economia, de saving, de 

diminuição de prazo de entrega, todos esses relatórios são 

enviados para o financeiro...” 

MD 

(Mediação de CN entre 

GEC e DO) 

Sucesso da operação 

“... se eu não tivesse uma base de dados rodando on-line, 

imagina isso rodando via papel, como é que eu vou 

conversar com a minha unidade lá em Brasília? E como é 

que eu vou conversar com a minha unidade em Belo 

Horizonte, em Campinas? Não teria outra forma de fazer 

essa integração de informações se não fosse pela 

nuvem...” 

Custo alto – subtilizada 

“... uma ferramenta muito boa, tem várias outras opções 

que a gente pode adicionar para uma boa sinergia da 

empresa, mas, se subutilizada, é de custo muito alto...” 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após o mapeamento das entrevistas, seguindo as orientações de associação de palavras, 

categorização e análise de conteúdo de Bardin (1977) e Vergara (2005), foi feita uma Tabela 

para a contagem de palavras, visando a identificação de ocorrências relacionadas aos 

constructos. O Quadro 12 demonstrou os três constructos e a mediação da CN citada nas três 

entrevistas.  
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Quadro 12 – Categorias, análise de palavras, expressões e postos-chaves 

 

CONSTRUCTOS ASSERTIVAS OCORRÊNCIAS 

GEC 

Estratégia de compras 

117 

Acordos comerciais 

Contratos 

Parcerias médio e longo prazo 

Avaliação de riscos 

Planejamento 

Fornecedores homologados 

Negociação 

Savings 

Alavancagem 

Indicadores 

Compra por volume 

Entregas 

Alinhamentos 

Sustentabilidade 

CN 

Nuvem 

128 

Integração 

Sistema – softwares 

Eletrônico 

Automático 

Dados 

Cadastro 

Volume 

Registro 

Internet 

Plataformas 

Inteligência 

Informação 

Tecnologia 

Suporte 

Laptop 

DO 

Indicadores 

87 

Medir 

Resultado 

Desempenho 

Avaliação 

Entregas 

Ganhos 

Produtividade 

Atingimento 

Performance 

Desenhos 

Auditoria e diretoria 

Estratégia 

Levantamentos 

Savings 

MD 

Facilita 

46 

Dificulta 

Complementa 

Segurança 

Apoio 

Controle 

Utilizamos 

Relevante 

Compatível 

Importante 

Sucesso 

Disponibilidade 

Estratégico 

Tempo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Com os dados que foram expostos acima, constatou-se nas falas e repetição de palavras 

a forte tendência e necessidade do uso da computação em nuvem para o melhoria do 

desempenho operacional, controle de informações, tomada de decisões e ações estratégicas em 

compras. 

 

3.1.4 Limitações do método do estudo 

A familiaridade do entrevistado em relação ao tema e o fato de ser um tema inovador 

recente de termos não muito conhecidos podem ser um causador de desconforto na entrevista 

direta, o que limitou o crescimento de discussões sobre o assunto, tornando as entrevistas curtas 

e objetivas. Outra limitação também pode ser o fato de se tratar de um estudo de corte 

transversal. Sekaran (2000) explicou que a pesquisa transversal, ou cross section, é um tipo de 

pesquisa que envolve a coleta de informações somente uma vez em um único período, 

diferentemente da pesquisa longitudinal, que é repetida e medida ao longo do tempo. Creswell 

(2010) sugeriu outra limitação para entrevista exploratória, que é a possibilidade de múltiplas 

interpretações. 

 

3.1.5 Análise dos dados qualitativos e resultados 

Após a análise dos dados obtidos, o mapeamento das entrevistas, a associação de 

palavras com os constructos, a categorização e a análise semântica das palavras nas respostas 

dos entrevistados, o texto foi organizado para uma interpretação pragmática dos resultados. 

 

3.1.6 Análise – gestão estratégica de compras (GEC) 

Os resultados da pesquisa nas respostas do constructo GEC revelaram uma forte relação 

com o referencial teórico que abrange resumidamente os temas do Quadro 13, a seguir. 
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Quadro 13 – Síntese do referencial teórico – GEC 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS – GEC 

ITENS ESTRATÉGICOS 

Possui parcerias estratégicas a longo prazo 

Faz controle de estoque 

Faz acordos comerciais 

Elabora indicadores de compras 

Faz planejamento de compras 

ITENS GARGALO 

Procura mitigar riscos de abastecimento 

Procura novas soluções para itens de dependência e risco 

Possui políticas diferenciais de estoques 

Possui planos de contingência entendidos e acordados 

Possui planos para picos de demanda 

ITENS ALAVANCAGEM 

Aproveita o seu poder de compra nas negociações 

Permite a competição entre fornecedores 

Procura soluções que trazem lucro para a empresa 

Possui fornecedores substitutos homologados 

Explora o seu poder de compra em negociações lucrativas 

ITENS NÃO CRÍTICOS 

Agrupa itens não críticos com um único fornecedor 

Agrupa itens não críticos em um único pedido 

Terceiriza o fornecimento de produtos de baixo risco 

Faz contratos guarda-chuvas para itens não críticos 

Possui um sistema de compras automáticas para itens não críticos 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise das respostas nos questionamentos das entrevistas abertas permitiu observar 

que nas empresas dos três entrevistados existe forte necessidade e busca de GEC. Foi 

identificada na fala dos executivos a intenção de melhoria de resultados, a tendência em 

estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores de médio a longo prazo, a presença de 

sistemas de controles de estoque, a busca em treinamento para negociações lucrativas, a procura 

em mitigar de riscos e a tendência em encontrar soluções para melhoria dos processos e suporte 

de dados mais precisos para a tomada de decisões. 

Foram pontuadas em diversas falas dos entrevistados referências teóricas ao constructo 

GEC, como: homologação de fornecedores parceiros, economia nos processos, formação de 

indicadores de resultado, categorização para compra por volume e necessidade de planejamento 

estratégico. Todavia, não foi identificado o uso da categorização de Kraljic (1983), citada como 

a base para referencial teórico deste estudo, para o planejamento estratégico, o qual faz uso da 

categorização por itens estratégicos, itens de alavancagem, itens de gargalo e itens não críticos 

descritos detalhadamente no capítulo 2 , no item 2.1 desta pesquisa. 

O segundo entrevistado abordou o tema sustentabilidade como critério para escolha e 

desenvolvimento de parcerias com fornecedores a longo prazo. Esse tema não foi abordado 

neste estudo e poderá servir como sugestão para novas pesquisas. 
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3.1.7 Análise – Computação em nuvem (CN) 

Ao observar os dados obtidos para o segundo constructo CN, relacionados ao referencial 

teórico deste estudo, foi possível constatar que os três entrevistados citaram termos presentes, 

conforme quadro teórico sintetizado a seguir: 

 

Quadro 14 – Síntese do referencial teórico – CN 
 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM – CN 

Reconhece que inovação tecnológica é fundamental 

Adota CN para os processos de compras 

Possui tecnologia com o uso da internet para seus processos 

Tem muitos dados cadastrados em seu sistema de CN 

Apresenta aplicações de software de fácil acesso 

Possui compartilhamento de informações independentemente da localização 

Dispõe de aplicativos de softwares confiáveis e seguros 

Utiliza dados da CN para tomada de decisões de compras 

Faz uso de dados da CN para a seleção de fornecedores 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Todos os entrevistados reconheceram, conforme Bohling, Kumar e Shah (2013), que o 

uso da computação em nuvem foi uma condição essencial para o sucesso e o crescimento da 

empresa. Também identificaram essa ferramenta como fundamental para as tomadas de 

decisões baseadas em dados concretos que foram obtidos por meio da integração de 

informações existentes nas plataformas de dados da empresa, conforme sugerido por Armbrust 

et al. (2010). Contudo, ao questionar qual modelo de computação em nuvem era utilizado, 

conforme descrito por Fortes, Pereira e Costa (2013), por exemplo, nuvem pública, híbrida ou 

privada e a forma de entrega, como descrevem Zuffo, Kofuji, Lopes e Hira (2013), como Saas, 

Paas, Iaas e outros, não há ainda conhecimento técnico entre os gestores de compras 

entrevistados. Apesar do pouco conhecimento técnico dos modelos, há o entendimento de que 

as ferramentas disponíveis de computação em nuvem para gestão são amigáveis, ou seja, de 

fácil utilização e aproveitamento para a tomada de decisões. 

 

3.1.8 Desempenho operacional (DO) 

Ao explorar os dados obtidos nas entrevistas pertinentes ao terceiro constructo DO, foi 

possível perceber que, conforme tratado no referencial teórico, o desempenho está fortemente 

atrelado às necessidades definidas pela estratégica, como proposto por Roberts (2005). A 

síntese do Quadro 15, a seguir, comparada com o Quadro 12 de categorização das entrevistas 

demonstram essa relação. 
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Quadro 15 – Síntese do referencial teórico – DO 
 

DESEMPENHO OPERACIONAL – DO 

Melhorar indicadores de desempenho operacional de compras 

Reduzir de estoques com adoção dos princípios just-in-time 

Diminuir custos 

Reduzir de lead-time dos itens recebidos 

Aumentar saving dos itens recebidos 

Reduzir tempo do ciclo dos pedidos de compras 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse sentido, conforme citado por Hall (2004), os executivos entrevistados estão na 

constante busca de atingir resultados mais eficazes, e, por isso, foi possível identificar em suas 

falas a necessidade de aferir indicadores de entrega eficazes para atingir resultados de metas 

estabelecidas. 
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3.1.9 Conclusão da Fase 1 – pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa possibilitou estabelecer relações entre os três constructos GEC, 

CN e DO e construir o questionário da pesquisa quantitativa junto ao referencial teórico. 

O processo metodológico foi de suprema importância para o entendimento do 

pesquisador nas entrevistas e suas relações com os temas dos constructos, pois conforme Bardin 

(1977) e Vergara (2001), a análise de conteúdo e a associação de palavras fazem uso de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens. Em síntese, 

os resultados permitiram evidenciar a relação do referencial teórico com as entrevistas, pois a 

apresentação dos dados em quadros permite uma esquematização visual, contribuindo para a 

sua interpretação. 

 

3.2 ETAPA 2 – PESQUISA DESCRITIVA QUANTITATIVA 

Seguindo com o objetivo geral desta pesquisa de analisar o papel mediador da 

computação em nuvem na relação entre gestão estratégica de compras e desempenho, a segunda 

etapa foi fundamentada pela pesquisa quantitativa descritiva. Segundo Gil (1991), a pesquisa 

descritiva expõe as características de um fenômeno ou o estabelecimento das relações entre as 

variáveis. Ele também considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificar e analisá-los. Por isso, essa fase posterior do 

estudo foi quantitativa, as informações foram coletadas por meio de questionário on-line e 

serviram de base para mediar a relação entre as variáveis. 

Para Vergara (2013), a pesquisa quantitativa permite testar teorias objetivas, observando 

a relação entre suas variáveis quando se deseja ter um conhecimento mais profundo. A pesquisa 

quantitativa descritiva, segundo Creswell (2010), apresenta uma descrição numérica de 

tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando-se uma amostra dessa população. 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

Conforme descrito, nesta fase, foi usada a pesquisa quantitativa de caráter descritivo, a 

qual teve como base os resultados da fase anterior. Após análise desses resultados, foi elaborado 

um questionário com perguntas fechadas, utilizando uma escala Likert de seis pontos, a fim de 

evitar a neutralidade, segundo alertou Hair JR. et al. (2005). A amostra selecionada e seus 

resultados foram analisados com o auxílio do software SPSS. Segundo Sekaran (2000), os 

dados obtidos a partir de fontes primárias, diretamente na fonte, ou secundárias, que são 

informações recolhidas a partir de fontes já existentes, podem ser internos ou externos à 

organização e acessados por meio da internet ou da leitura de informações gravadas ou 
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publicadas. De acordo com Vergara (2013), a pesquisa descritiva estabelece correlações entre 

variáveis e define a sua natureza, portanto, esse método esteve de acordo com o objetivo da 

pesquisa. 

 

3.2.2 Universo e amostra 

Os dados coletados e analisados na Fase 1 foram utilizados para o desenvolvimento de 

um questionário semiestruturado composto de quatro grupos. O primeiro era referente aos 

dados demográficos, o segundo, terceiro e o quarto grupo, às variáveis latentes (ou construtos) 

de gestão estratégica de compras, computação em nuvem e desempenho operacional de 

compras. Para os últimos três grupos, foi solicitado ao respondente que assinalasse com um “x” 

o grau de concordância ou discordância, em uma escala de 1 (DT = discordo totalmente) a 6 

(CT = concordo totalmente). 

Salienta-se que, para aperfeiçoar o instrumento da coleta, ele foi precedido de pré-testes 

junto a uma amostra de três gestores de compras de empresas aleatórias. Esse pré-teste é um 

instrumento aconselhado por Hair Jr. et al. (2005), que afirmou que não se deve aplicar um 

questionário sem que antes seja avaliada a exatidão e a coerência das respostas. Assim, foi 

possível identificar e eliminar problemas potenciais, como conteúdo das assertivas, enunciado, 

sequência, formato, dificuldades e instruções para melhor entendimento do questionário. 

Após testado o questionário (Apêndice 1), foi selecionada uma amostra de empresas 

cadastradas no banco de dados do Instituto Presbiteriano Mackenzie que atuam no fornecimento 

de produtos de diversos ramos comerciais. As empresas selecionadas foram aquelas que 

respondem eletronicamente cotações, visto que seriam potenciais respondentes da pesquisa, e 

os questionários foram direcionados por meio do Google Docs para gestores de compras, 

coordenadores de compras ou funções correlatas relacionadas a compras, logística ou cadeia de 

suprimentos. 

Nesse sentido, foram enviados aproximadamente mil questionários para obter 120 

questionários (taxa de retorno = 12%) aptos para serem utilizados na pesquisa. Essa baixa taxa 

já foi alertada por autores como Malhotra (2005), que preconiza ser a principal desvantagem 

associada a pesquisas pela internet. Entretanto, a velocidade de retorno, o alcance global, o 

baixo custo, a facilidade de tabulação e a flexibilidade são algumas vantagens que fizeram com 

que esse método fosse satisfatório. O link do questionário foi enviado por e-mail, por isso 

aproximadamente 10% dos cadastros com e-mail desatualizado retornaram para a caixa de 

entrada e não foram respondidos. 
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O período da coleta de dados foi do dia 1º de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018. 

Nesse período, foram recebidos 117 questionários respondidos. Segundo Hair, Babin, Money e 

Samouel (2005), dificilmente se realiza uma análise fatorial com uma amostra menor que 50 

observações; o ideal é obter no mínimo 100 retornos. 

 

3.2.3 Coleta de dados 

O questionário desenvolvido e enviado foi composto de quatro blocos. O Bloco 1 foi 

formado pelos dados da empresa e do respondente, e essas questões não foram obrigatórias para 

que o respondente ficasse mais à vontade para responder às questões. O Bloco 2 referiu-se a 

questões sobre o primeiro constructo gestão estratégica de compras (GEC). O Bloco 3 foi 

composto de questões sobre o segundo constructo computação em nuvem (CN). O Bloco 4 foi 

formado pelas questões que tratam do constructo desempenho operacional (DO). Abaixo, o 

Quadro 16 apresenta as assertivas referentes ao Bloco 1: 

Quadro 16 – Perguntas sobre os dados da empresa e do respondente 
 

ASSERTIVA CÓDIGO 

1 Nome do entrevistado NOME 

2 Função FUNÇÃO 

3 Telefone para contato TELEFONE 

4 Produto principal (Maior representatividade) PRODUTO 

5 
Linha de produto (fabricação de roupa, venda de calçados, alimentação, 

educação etc.) 
LINHA 

6 Número de empregados (classificação FIESP) EMPREGADOS 

7 Faturamento anual da empresa (classificação BNDES 2016) FATURAMENTO 

8 Compras efetuadas por meio da computação em nuvem DEMANDA 

9 Quais são os modelos de serviço de nuvens usados pela empresa? SERVIÇOS 

10 A plataforma usada pela sua empresa é PLATAFORMA 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em continuidade, o Quadro 17 representa as assertivas do Bloco 2, que trataram sobre 

gestão estratégica de compras (GEC) e foram subdivididas em quatro áreas: questões para itens 

estratégicos, itens de gargalo, itens de alavancagem e itens não críticos. 
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Quadro 17 – Perguntas sobre o constructo gestão estratégica de compras (GEC). 
 

ASSERTIVA CÓDIGO VARIÁVEL 

ITENS ESTRATÉGICOS (A minha empresa em relação à gestão estratégica de compras...) 

1.1 Mantém por longo prazo parcerias estratégicas C1E GEC 

1.2 Desenvolve parcerias estratégicas C2E GEC 

1.3 Frequentemente busca novos fornecedores C3E GEC 

1.4 Possui gerenciamento eficaz da equipe de compras C4E GEC 

1.5 Tem controle rígido dos itens de estoque C5E GEC 

ITENS GARGALO (A minha empresa em relação à gestão estratégica de compras...) 

2.1 Procura mitigar riscos de abastecimento C6G GEC 

2.2 Procura novas soluções para itens de dependência e risco C7G GEC 

2.3 Possui políticas diferenciais de estoques C8G GEC 

2.4 Possui planos de contingência entendidos e acordados C9G GEC 

2.5 Possui planos para picos de demanda C10G GEC 

ITENS ALAVANCAGEM (A minha empresa em relação à gestão estratégica de compras...) 

3.1 Aproveita o seu poder de compra nas negociações C11A GEC 

3.2 Permite a competição entre fornecedores C12A GEC 

3.3 Procura soluções que trazem lucro para a empresa C13A GEC 

3.4 Possui fornecedores substitutos homologados C14A GEC 

3.5 Explora o seu poder de compra em negociações lucrativas C15A GEC 

ITENS NÃO CRÍTICOS (A minha empresa em relação à gestão estratégica de compras...) 

4.1 Agrupa itens não críticos com um único fornecedor C16C GEC 

4.2 Agrupa itens não críticos em um único pedido C17C GEC 

4.3 Terceiriza o fornecimento de produtos de baixo risco C18C GEC 

4.4 Faz contratos guarda-chuvas para itens não críticos C19C GEC 

4.5 Possui um sistema de compras automáticas para itens não críticos C20C GEC 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Sequencialmente, o Quadro 18 representa as assertivas do Bloco 3, que trataram sobre 

computação em nuvem (CN): 

Quadro 18 – Perguntas sobre o constructo computação em nuvem (CN) 
 

ASSERTIVA CÓDIGO VARIÁVEL 
(A minha empresa em relação à computação em nuvem...) 

2.1 Adota o uso da CN para os processos de compras CN21 CN 

2.2 Possui tecnologia com o uso da internet para seus processos CN22 CN 

2.3 Possui muitos dados cadastrados em seu sistema de CN CN23 CN 

2.4 Possui gerenciamento eficaz da equipe de compras CN24 CN 

2.5 Possui aplicações de software de fácil acesso CN25 CN 

2.6 
Possui compartilhamento de informações independentemente da 

localização 
CN26 

CN 

2.7 Possui aplicativos de softwares confiáveis e seguros CN27 CN 

2.8 Utiliza dados da CN para a tomada de decisões de compras CN28 CN 

2.9 Utiliza dados da CN para a seleção de fornecedores CN29 CN 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Finalmente, no Quadro 19, a última parte do questionário referiu-se a perguntas sobre 

desempenho operacional (DO): 

Quadro 19 – Perguntas sobre o constructo Desempenho Operacional (DO) 
 

ASSERTIVA CÓDIGO VARIÁVEL 
[A minha empresa em relação ao desempenho operacional de compras (DO) nos últimos 2 anos...] 

3.1 Melhorou o uso de indicadores de desempenho operacional de compras DO30 DO 

3.2 Melhorou o desempenho operacional de compras DO31 DO 

3.3 Reduziu os estoques com a adoção dos princípios just-in-time DO32 DO 

3.4 Reduziu os custos com a adoção dos princípios just-in-time DO33 DO 

3.5 Reduziu o lead-time dos itens recebidos DO34 DO 

3.6 Aumentou o saving dos itens recebidos DO35 CN 

3.7 Reduziu o tempo do ciclo dos pedidos de compras DO36 CN 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.4 Tratamento dos dados coletados 

Nesta fase, os dados foram tratados pela estatística descritiva e estatística multivariada 

por meio da técnica de modelagem em equações estruturais. Nessa etapa da pesquisa foi 

necessária a preparação dos dados correspondentes às variáveis, submetendo-as a testes de 

unidimensionalidade (Alpha de Cronbach), confiabilidade composta, validade de conteúdo 

convergente e discriminante. Os softwares SPSS 20.0 e o SmartPLS2.0 foram usados para esse 

tratamento. Os dados continuaram a ser depurados por meio da técnica da análise fatorial, e 

foram definidas medidas em seus constructos e vaiáveis latentes. Dessa forma, os dados foram 

editados antes de serem utilizados, pois a quantidade de dados e informações fica mais precisa 

para o estudo estatístico quando se aplica o tratamento dos dados coletados (MALHOTRA, 
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2012). Não se observou questionários incompletos, uma vez que o Google Docs possibilita a 

parametrização para que questionários incompletos não sejam gravados. 

Os dados foram tratados com base em Partial Least Squares-Structural Equation 

Modeling (PLS-SEM, ou seja, mínimos quadrados parciais-modelo de equações estruturais), 

proposto por Hair et al (2005). As análises fatoriais exploratória e confirmatória foram 

efetuadas com base em Hair, Babin, Money e Samouel (2005), Hair et al. (2005b) e Hair et al. 

(2005), bem como os índices de confiabilidade da amostra. 

Netemeyer et al. (2003) e Hair et al. (2005) explicaram que as equações estruturais 

analisam as relações entre construtos latentes e elas podem ser estimadas através de equações 

estruturais com mínimos quadrados parciais, além de prever modelos causais em muitos 

modelos teóricos e situações de dados empíricos. Netemeyer et al. (2003) completaram que a 

análise de um constructo que se relaciona com uma ou mais variáveis pode ser unidimensional, 

ou seja, que apenas um constructo está relacionado a uma ou mais variáveis, ou bidimensional. 

A PLS-SEM é uma abordagem destinada a maximizar a variância explicada dos 

construtos latentes dependentes e funciona com amostras muito maiores e muito pequenas 

(NETEMEYER et al., 2003; HAIR et al., 2005). 

 

3.2.5 Limitações do método do estudo 

Entre as limitações deste estudo estavam a compreensão do constructo computação em 

nuvem pelos respondentes para a coleta de dados, pois, mesmo sendo feita a pesquisa 

exploratória para a validação dos questionários, os gestores de compras ainda possuem pouco 

conhecimento sobre o termos computação em nuvem e plataformas de acesso, por serem 

recursos de inovação tecnológica atual. Outra limitação foi o tamanho da amostra: porque o 

assunto é novidade e inovação para muitas empresas, poucos dados foram coletados. A pesquisa 

exploratória inicial para validação dos questionários 

A pesquisa foi realizada com gestores de compras de empresas em um espaço de tempo 

restrito, de ramos diversos. Considera-se que alguns respondentes não tenham compreendido o 

tema e por isso não responderam aos questionários. Contudo, como foi utilizado o método 

misto, pode-se minimizar possíveis distorções e vieses, conforme indica Creswell (2010). 

 

3.1.5 Delimitação do estudo 

Tanto para a Fase 1 quanto para a Fase 2, este estudo delimitou-se nas seguintes 

fronteiras: 
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a) Escopo: para melhor entendimento do escopo do projeto, foram divididas em duas 

partes as fronteiras desse escopo – o que estava dentro do projeto e o que estava fora 

do projeto. O projeto considerou empresas dos segmentos econômicos, relacionados 

aos CNAE da seção G, a qual inclui o comércio atacadista e varejista de qualquer 

tipo de mercadoria e a prestação de serviços relacionados com a venda de 

mercadorias e que utilizam da computação em nuvem para gestão de compras. O 

projeto não considerou empresas dos segmentos econômicos, relacionados a outros 

CNAE mesmo que utilizassem computação em nuvem. A razão por não os 

considerar no estudo se deve ao fato de não fazerem parte da população para a coleta 

de dados disponíveis na listagem do departamento de compras oportunizado. 

b) Concepção: a concepção foi transversal. Nesse sentido, a amostra envolveu 

empresas conhecidas que investem (ou utilizam) em computação em nuvem para a 

gestão de compras. Como a pesquisa transversal representa uma “fotografia” do 

momento da coleta de dados, houve a dificuldade para eliminar os fatores externos 

que poderiam ter causado a correlação observada. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Os dados foram coletados no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de outubro de 

2018. Os respondentes receberam um e-mail explicando o objetivo da pesquisa com o link para 

inserir as respostas no Google Docs. A seleção dos respondentes ocorreu através do cadastro 

de fornecedores disponíveis à autora por meio do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Uma vez 

que a ferramenta de coleta só grava depois de completada a pesquisa, não se descartou nenhum 

formulário e foram obtidos 117 formulários completos. 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

Após a coleta de dados, partiu-se para as análises estatísticas com diferentes finalidades. 

A seguir são representados os resultados dessas análises e as conclusões. 

 

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES 

Depois do convite enviado a mais de mil departamentos de compras de empresas 

disponíveis no cadastro, foram respondidos 117 questionários, totalizando 11,7% 

aproximadamente de respostas válidas como amostra do trabalho. Considerando a ferramenta 

de coleta usada Google Docs, foi imposta a condição de que somente questionários completos 

poderiam ser despachados, portanto, questionários incompletos não foram recebidos. 

No Quadro 20, tem-se o perfil dos respondentes. Como pode ser observado, 68% fazem 

parte do corpo gerencial de tomada de decisão (diretor, gerente, coordenador e supervisor). 

Quadro 20 – Cargo dos respondentes 
 

CARGO FREQUÊNCIA % 

Administrador 3 3 

Analista 6 5 

Comercial 6 5 

Comprador 18 15 

Coordenador 5 4 

Diretor 44 38 

Gerente 27 23 

Supervisor 3 3 

Técnico 5 4 

Total 117 100 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no perfil dos respondentes, pode-se avaliar que os respondentes têm 

conhecimento dos processos de compras e fazem uso das ferramentas de gestão. 
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4.3 PERFIL DAS EMPRESAS 

Apresenta-se nos quadros 21 e 22 o produto principal da empresa. Em relação ao 

produto principal, as empresas apresentaram o produto/serviço que atendem o Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, local de onde foi cedido o cadastro de fornecedores. 

 

Quadro 21 – Produto principal 

LINHA FREQUÊNCIA % 

Ar condicionado 2 2 

Beneficiamento têxtil  2 2 

Biotecnologia 1 1 

Brindes 7 6 

Carpete 1 1 

Comunicação visual 3 3 

Confecção de roupas 5 4 

Construção civil 8 7 

Elevadores 1 1 

Embalagem 3 3 

EPI 1 1 

Equipamentos de informática 9 8 

Equipamentos de laboratório 1 1 

Equipamentos elétricos 2 2 

Equipamentos industriais 1 1 

Geradores 1 1 

Gráfica 19 16 

Iluminação 3 3 

Impressoras 1 1 

Livros 3 3 

Locação de rádios comunicadores 1 1 

Lousas 1 1 

Madeira 1 1 

Materiais de construção 1 1 

Materiais descartáveis e limpeza 1 1 

Materiais elétricos  2 2 

Materiais hidráulicos 1 1 

Material para laboratórios 2 2 

Móveis 3 3 

Películas 1 1 

Produtos para laboratório 2 2 

Químicos 2 2 

Serviço – manutenção elétrica 1 1 

Serviço de alimentação  1 1 

Serviços – dedetização 2 2 

Serviços – agência de marketing 1 1 

Serviços – cenografia 1 1 

Serviços – consultoria em licenças 1 1 

Serviços – educação 3 3 

Serviços – eventos 1 1 

Serviços – transportes 3 3 

Softwares 2 2 

Suprimentos de informática 2 2 

Tecidos 1 1 

Tintas 1 1 

Tratamento de água 1 1 

Serviço – tecnologia – Telecom 2 2 

Vidros 2 2 

Total 117 100 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A seguir, no Quadro 21, apresenta-se a quantidade de cada dado, em que se nota que 

mais da metade das empresas entrevistadas são micro e pequenas empresas, segundo 

classificação da FIESP: 

Quadro 22 – Número de empregados 
 

NÚMERO DE EMPREGADOS (CLASSIFICAÇÃO 

FIESP 2016) 
FREQUÊNCIA % 

Grande (mais de 500 empregados) 5 4 

Média (de 100 a 499 empregados) 15 13 

Micro (com até 19 empregados) 63 54 

Pequena (de 20 a 99 empregados) 34 29 

Total 117 100 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Quadro 11, a seguir, pode-se observar as faixas de faturamento com base no ano de 

2017: 

Quadro 23 – Faixas de faturamento anual (BNDES 2016) 
 

FATURAMENTO ANUAL DA EMPRESA (Classificação BNDES 2016) FREQUÊNCIA % 

Acima de R$ 300,00 milhões 6 5 

Menor ou igual a R$ 90,00 milhões 103 88 

Entre R$ 90,01 e R$ 300,00 milhões 8 7 

Total 117 100 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao tipo de serviço de CN utilizada, conforme explicado no referencial 

teórico item 2.2, os Quadros 24 e 25 a seguir apresentam os dados: 

 

Quadro 24 – Modelo de computação em nuvem utilizado pela empresa 
 

MODELO DE CN UTILIZADA  FREQUÊNCIA % 

Mais de um modelo 15 13 

SaaS (Software as a service) 75 64 

PaaS (Plataform as a service) 24 21 

IaaS (Infrastructure as a service) 3 3 

Total 117 100 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Quadro 25 – Modelo de computação em nuvem utilizado pela empresa. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4 VALIDAÇÃO DAS MEDIDAS E ESCALAS 

Inicialmente, os dados coletados foram submetidos à análise fatorial exploratória com 

padrão de rotação Varimax, para depurar e validar as medidas e as escalas propostas do modelo 

de mensuração. Ao final, o modelo original, composto de 36 assertivas, foi reduzido para 32 

assertivas, com valores de adequação dado pelo MAS/KMO igual a 0,856, eigenvalue > 1,0 e 

variância explicada acumulada de 70,623%. O nível de significância foi igual a 0,000, dado 

pelo teste de Bartlett. Esses resultados mostraram a adequação dos dados à aplicação da análise 

fatorial e a presença de correlações não nulas (HAIR et al. 2014). O resultado da aplicação da 

técnica da análise fatorial é mostrado na Tabela 1. 

 

  

PLATAFORMA DE CN UTILIZADA FREQUÊNCIA % 

Não soube responder 21 18 

Pública 11 9 

Privada 81 69 

Híbrida 4 3 

Total 117 100 
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Tabela 1 – Análise fatorial – componentes principais 
 

CONSTRUCTOS / ASSERTIVAS 

A
la

v
an

ca
d

o
re

s 

R
o

ti
n

ei
ro

s 

E
st

ra
té

g
ic

o
s 

G
ar

g
al

o
 

C
N

 

D
es

em
p

en
h

o
 

A
la

v
an

ca
d
o
re

s 

C11A Aproveita o seu poder de compras nas negociações 0,85 0,09 0,49 0,62 0,44 0,36 

C12A Permite a competição entre fornecedores 0,71 0,20 0,36 0,39 0,37 0,30 

C13A Procura soluções que trazem lucro para a empresa 0,79 -0,06 0,47 0,47 0,25 0,27 

C14A Possui fornecedores substitutos 0,76 0,06 0,28 0,33 0,29 0,26 

C15A 
Explora o seu poder de compra em negociações 

lucrativas 
0,84 0,19 0,33 0,46 0,28 0,29 

R
o
ti

n
ei

ro
s C18C Terceiriza o fornecimento de produtos de baixo risco 0,12 0,79 0,23 0,21 0,24 0,20 

C19C Faz contratos guarda-chuva para itens não críticos 0,09 0,83 0,17 0,23 0,24 0,32 

C20C Possui um sistema de compras para itens não críticos 0,09 0,86 0,29 0,33 0,40 0,41 

E
st

ra
té

g
ic

o
s 

C2E Desenvolve parcerias estratégicas 0,35 0,03 0,66 0,46 0,32 0,26 

C4E Possui gerenciamento eficaz da equipe de compras 0,42 0,29 0,86 0,64 0,47 0,51 

C5E Tem controle rígido dos itens em estoques 0,43 0,31 0,87 0,79 0,46 0,44 

G
ar

g
al

o
s 

C6G Procura mitigar riscos de abastecimento 0,40 0,14 0,65 0,80 0,34 0,37 

C7G 
Procura novas soluções para itens de dependência e 

risco 
0,51 0,26 0,60 0,79 0,46 0,41 

C8G Possui políticas diferenciadas de estoque 0,43 0,44 0,61 0,75 0,47 0,37 

C9G 
Possui planos de contingência entre os times 

operacionais 
0,47 0,26 0,71 0,87 0,49 0,42 

C10G Possui planos para picos de demanda 0,55 0,18 0,68 0,83 0,48 0,46 

C
o

m
p

u
ta

çã
o

 e
m

 N
u

v
em

 

CN21 Adota o uso da CN para os processos de compras 0,25 0,39 0,27 0,38 0,76 0,54 

CN22 
Possui tecnologia com o uso da internet para seus 

processos 
0,33 0,14 0,38 0,38 0,73 0,38 

CN23 Possui muitos dados cadastrados em seu sistema de CN 0,31 0,27 0,30 0,38 0,77 0,37 

CN24 Possui gerenciamento eficaz da equipe de compras 0,33 0,28 0,62 0,52 0,78 0,59 

CN25 Possui aplicações de software de fácil acesso 0,37 0,28 0,47 0,48 0,83 0,49 

CN26 Possui compartilhamento de informações 0,31 0,22 0,45 0,46 0,76 0,45 

CN27 Possui aplicativos de software confiáveis e seguros 0,26 0,20 0,47 0,47 0,79 0,51 

CN28 
Utilizam dados da CN para tomada de decisões de 

compras 
0,39 0,36 0,36 0,44 0,86 0,50 

CN29 Utilizam dados da CN para a seleção de fornecedores 0,43 0,41 0,39 0,44 0,86 0,53 

D
es

em
p
en

h
o

 

DO30 
Melhorou o uso de indicadores de desempenho de 

compras 
0,37 0,25 0,48 0,46 0,62 0,80 

DO31 Melhorou o desempenho operacional de compras 0,41 0,23 0,46 0,47 0,61 0,81 

DO32 
Reduziu os estoques com a adoção princípios de just-

in-time 
0,22 0,30 0,34 0,30 0,29 0,73 

DO33 
Reduziu os custos com a adoção de princípios de just-

in-time 
0,27 0,31 0,37 0,38 0,43 0,83 

DO34 Reduziu o lead time de itens recebidos 0,25 0,38 0,39 0,39 0,47 0,86 

DO35 Aumentou o saving de itens recebidos 0,21 0,44 0,41 0,37 0,43 0,82 

DO36 Reduziu o tempo do ciclo do pedido de compras 0,32 0,30 0,40 0,42 0,55 0,83 

Legenda: KMO / MSA – Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem = 0,856; 

n = 117 casos. Teste de esfericidade de Bartlett – Qui-quadrado aprox. 3009,899; df. 496; Sig. 

0,000. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram observadas que, do total de 36 medidas originais, após a aplicação da análise 

fatorial, restaram 32 medidas. As medidas removidas do modelo foram duas medidas de 
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compras estratégicas: C1E (mantém por longo prazo parcerias estratégicas), C3E 

(frequentemente busca novos fornecedores); e duas de compras rotineiras: C16C (agrupa itens 

não críticos com um único fornecedor) e C17C (agrupa itens não críticos com um único pedido). 

Portanto, o constructo compras de itens alavancadores (componente 1) reuniu 

informações relativas às variáveis C11A, C12A, CA13A, C14A e C15A. O constructo compras 

rotineiras (componente 2) reuniu informação relativas às variáveis C18C, C19C e C20C. O 

constructo compras de itens estratégicos reuniu informações relativas às variáveis C2E, C4E e 

C5E. O constructo computação em nuvem reuniu as variáveis CN21, CN22, CN23, CN24, 

CN25, CN26, CN27, CN28 e CN29. Por fim, o constructo desempenho de compras reuniu 

informações relativas às variáveis DO30, DO31, DO32, DO33, DO34, DO35 e DO36. 

Ainda, observou-se que todos os constructos tiveram no mínimo três fatores, e todas as 

variáveis apresentaram cargas fatoriais acima de 0,6 (natureza exploratória), o que satisfaz os 

critérios propostos por Hair et al. (2014). 

Prosseguindo com as análises, foram realizadas as validades de conteúdo, 

unidimensionalidade, confiabilidade composta, convergente e validade discriminante. A 

validade de conteúdo foi analisada por meio da uma pesquisa exploratória junto a três gestores 

de compras e usuários da computação em nuvem. Para verificar a unidimensionadidade do 

constructo, foi determinado o coeficiente Alpha de Cronbach, cujos valores obtidos foram 

superiores a 0,72, portanto, acima do mínimo recomendado por Hair et al. (2014). Para a 

confiabilidade composta, os resultados mostraram valores superiores a 0,87, também superiores 

ao mínimo recomendado de 0,7 (HAIR et al., 2014). 

A análise da validade convergente, de acordo com Hair et al. (2014), é refletida na 

variância média extraída (AVE), que deve ser superior a 0,50. Observa-se que, na Tabela 2, 

todos os valores estão acima de 0,50, portanto, o teste mostrou que medidas do mesmo conceito 

estão correlacionadas. 

Tabela 2 – Índices para validação de medidas e escalas 
 

CONSTRUCTO 
Alpha de 

Cronbach 

Confiabilidade 

composta 
R2 AVE Raiz (AVE) 

Compras itens alavancadores 0,85 0,89 0,60 0,63 0,79 

Computação em nuvem 0,93 0,94 0,36 0,63 0,79 

Desempenho de compras 0,92 0,93 0,44 0,66 0,81 

Compras itens estratégicos 0,72 0,84 0,73 0,65 0,80 

Compras itens gargalo 0,87 0,91 0,87 0,66 0,81 

Compras itens rotineiros 0,77 0,87 0,17 0,69 0,83 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por fim, analisou-se a validade discriminante. Segundo a abordagem de Fornell e 

Larcker (1981), a raiz quadrada da AVE de cada constructo deve ser maior que o resultado da 

correlação do constructo com qualquer outro constructo latente. Observa-se que, na Tabela 3, 

todos os valores localizados na diagonal e grafados em negritos estão maiores que o resultado 

das correlações entre os constructos, exceto para compras de itens estratégicos, que foi igual a 

0,80, o que denotou a validade discriminante, garantindo, assim, que os constructos são 

diferentes um dos outros. Esse valor pode ser justificado pela presença de uma variável com 

fator de carga um pouco inferior (igual a 0,66) ao mínimo recomendado de 0,7. A Tabela 3 

mostra as correlações entre os constructos e a raiz quadrada da variância média extraída na 

diagonal da tabela. 

 

Tabela 3 – Correlação entre os constructos e raiz quadrada da variância média extraída 

(diagonal) 

CONSTRUCTOS 

C
o

m
p

ra
s 

it
en

s 

al
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an
ca

d
o

re
s 

C
o

m
p

u
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çã
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em
 n

u
v

em
 

D
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h
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d
e 
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m

p
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s 

C
o

m
p

ra
 d

e 

it
en

s 

es
tr

at
ég

ic
o

s 

C
o

m
p

ra
 d

e 

it
en

s 
g

ar
g

al
o

s 

C
o

m
p

ra
 d

e 

it
en

s 
ro

ti
n

ei
ro

s 

Compras itens alavancadores  0,79      

Computação em nuvem 0,42 0,79     

Desempenho de compras 0,37 0,62 0,81    

Compra de itens estratégicos 0,50 0,53 0,51 0,80   

Compra de itens gargalos 0,58 0,56 0,50 0,80 0,81  

Compra de itens rotineiros 0,12 0,36 0,38 0,28 0,32 0,83 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Validadas as medidas e as escalas do modelo de mensuração, prosseguiu-se à análise da 

significância estatística das relações estruturais, ao ajuste dos dados ao modelo teórico-

empírico, à qualidade preditiva, ao efeito do tamanho da amostra e aos efeitos diretos e indiretos 

da computação em nuvem na relação entre gestão estratégica de compra e desempenho 

operacional de compras. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO DE MENSURAÇÃO 

Para avaliar as relações estruturais, utilizou-se a técnica de modelagem em equações 

estruturais – a abordagem dos quadrados mínimos parciais, método dos caminhos (Partial Least 

Square – Path Modeling), com o suporte do software SmartPLS 2.0. Os resultados são 

mostrados na Figura 10: 
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Figura 10 – Resultado do modelo estrutural 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à análise da significância estatística das relações do modelo, utilizou-se o 

módulo Bootstrapping (técnica de reamostragem) do software SmartPLS 2.0. A entrada de 

casos foi de 117 questionários e cinco mil repetições. Finalizadas as análises de bootstrap, 

resultaram valores da estatística t (de Student), conforme mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Relações estruturais e testes de hipóteses 
 

Relações estruturais 
Coeficiente 

estrutural 

Erro 

padrão 

Valor 

t 

Hipó

-teses 

Decisão 

 ≤ 0,05 

Gestão estratégica compras  desempenho compras 0,295 0,12 2,42(*) H1 Suporta 

Gestão estratégica compras  computação nuvem 0,602 0,06 9,60(**) H2 Suporta 

Computação nuvem  desempenho compras 0,442 0,11 3,87(**) H3 Suporta 

Gestão estratégica compras  itens alavancadores 0,776 0,05 16,28(**) - - 

Gestão estratégica compras  itens estratégicos 0,857 0,03 28,87(**) - - 

Gestão estratégica compras  itens gargalos 0,933 0,01 71,39(**) - - 

Gestão estratégica compras  itens rotineiros 0,418 0,09 4,50(**) - - 

Nota: (**) estatisticamente significante para (α ≤ 0,01) e (*) para (α ≤ 0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os valores obtidos atestaram que as hipóteses H1, H2 e H3 foram suportadas ao modelo 

teórico, em nível de significância estatística ( ≤ 0,05). Observa-se, a partir da Tabela 4, que 

nenhuma hipótese foi rejeitada, o que evidencia o efeito mediador da computação em nuvem 

na relação entre gestão estratégica de compras e desempenho operacional de compras 

(IACOBUCCI et al., 2007), por conseguinte, não rejeitando assim, a hipótese H1a. 

Não obstante, para verificar a tipologia do efeito mediador da computação em nuvem, 

se total ou parcial, foi aplicado o teste de Variância Contabilizada (VAF), apresentado na 

Equação [2], cujos valores extraídos da Tabela 5 são: β12 = 0,602; β23 = 0,442 e β13 = 0,295. 

Obteve-se o valor VAF = [
0,602 𝑥 0,442 

(0,602 𝑥 0,442)+0,295
] = 0,47. O valor 0,47, de acordo com a abordagem 

de Hair et al. (2014), está entre o intervalo 0,20 ≤ VAF ≤ 0,80, portanto, o efeito da mediação 

foi considerado parcial. 

Quanto ao ajuste dos dados, foi analisada a qualidade do modelo utilizando do 

coeficiente de determinação de Pearson, o R2. Os valores de R2 variaram de 0,174 a 0,871 com 

um valor aritmético médio de 0,530 [((0,174 + 0,602 + 0,871 + 0,734 + 0,362 + 0,439) / 6) = 

0,530]. Segundo Cohen (1998), para a área de ciências sociais, para R2 = 2% é classificado 

como efeito pequeno, R2 = 13% como efeito médio e R2 = 26% como efeito grande, logo, o 

ajuste dos dados ao modelo foi bastante significativo. 

Foram utilizados, ainda, dois outros indicadores de qualidade de ajuste do modelo: a) 

relevância ou validade preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser e; b) tamanho do efeito (f2) 

ou indicador de Cohen. Os valores obtidos foram, de modo geral, superiores aos recomendados, 

denotando que o modelo tem acurácia e que os constructos são importantes para o ajuste geral 

do modelo. Os resultados de Q2 e f2 são mostrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores dos indicadores da validade preditiva (Q2) e do tamanho do efeito (f2). 
 

CONSTRUCTO CV RED (Q2) CV COM (f2) 

Compras itens estratégicos 0,46 0,32 

Compras de itens gargalo 0,56 0,48 

Compras de itens alavancadores 0,38 0,44 

Compra de itens rotineiros 0,12 0,36 

Gestão estratégica de compras 0,34 0,34 

Computação em nuvem 0,22 0,53 

Desempenho de compras 0,26 0,54 

VALORES DE REFERÊNCIA Q2 > 0 

0.02 – efeito pequeno 

0.15 – efeito médio 

0.35 – grande efeito 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por fim, foram analisados os efeitos (direto, indireto e total) dos constructos para o 

desempenho operacional de compras. Assim, o efeito direto da gestão estratégica de compras 

no desempenho operacional de compras foi de 0,295, e o efeito indireto, via computação em 

nuvem, foi de 0,266 [0,602 * 0,442 = 0,266]. O efeito total foi de 0,561 [0,295 + 0,602 * 0,442 

= 0,561]. A proporção de mediação da computação em nuvem na variância do desempenho 

operacional explicada, direta e indiretamente, pela gestão estratégica de compras foi de 47,4% 

([0,602 * 0,442] / [(0,602 * 0,442) + 0,295] = 0,586). Na Tabela 6 são mostrados os efeitos 

diretos, indiretos e totais. 

 

Tabela 6 – Efeitos diretos e indiretos dos construtos do modelo de mensuração 
 

CONSTRUCTOS 

COMPRAS 
Computação 

em nuvem 

Desempenho 

de compras Itens 

estratégicos 

Itens 

gargalos 

Itens 

alavancadores 

Itens 

rotineiros 

Computação em nuvem - - - - - 0,442 

Gestão estratégica de 

compras 
0,857 0,933 0,776 0,418 0,602 0,561(*) 

Nota: (*) Refere-se a: [(0,602 * 0,442) + 0,295] = 0,561 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5 CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

Como resultado, este estudo entende que a utilização da ferramenta digital computação 

em nuvem medeia parcialmente a relação entre gestão estratégica de compras e o desempenho 

operacional de compras. Esse resultado conduz a implicações para a teoria e para as práticas 

administrativas descritas a seguir: 

a) Teoria. Segundo Hall (2004), todas empresas mudam, pois forças econômicas ou de 

mercado induzem as empresas mudanças. Algumas empresas reagem sem disposição 

para evoluir, enquanto para outras a mudança é abertamente aceita e procurada. No que 

concerne à introdução de inovação, como é o caso da implementação da computação 

em nuvem, não se trata de um assunto tão simples. Os paradoxos e as contradições 

certamente influenciarão a adoção dessa inovação. São vastas as teorias envolvidas no 

tema, como as de inovação e de mudanças ou processos organizacionais. Não obstante, 

acrescentam Johnson, Scholes e Whittington (2007), em ambientes altamente 

dinâmicos, as empresas estão em contínua aprendizagem, porque as forças ambientais 

estão mudando tão rápido que as formas tradicionais de organização e a cultura inserida 

não existem mais como existiam em ambientes mais estáveis. Nesse sentido, o modelo 

teórico-empírico estabelecido para este estudo prendeu-se ao fato, de que toda relação 

assimétrica, duas a duas, que forma os elos (constructos) do modelo (gestão estratégica 

de compras, computação em nuvem e desempenho operacional de compras) é uma 

abstração feita a partir de uma interminável cadeia causal, e quanto maior a 

compreensão se alcançar acerca dos elos dessa cadeia, melhor será a compreensão 

acerca dessa relação. Assim, em situações instáveis, conhecer o papel de variável 

importante, como a escolhida para este estudo – a computação em nuvem –, é de suma 

importância para administrador, haja visto que qualquer sistema administrativo bem 

projetado se torna suscetível a sinais de riscos, que poderiam ter pouco impacto se 

estivessem em um sistema de equilíbrio. 

b) Práticas administrativas. O papel mediador da computação em nuvem na relação entre 

gestão estratégica de compras e desempenho operacional de compras mostra a sua 

importância para a redução de estoques e custos de modo eficaz e mais agilidade nas 

entregas. O armazenamento de dados nas nuvens ou “computação em nuvem” no 

ambiente corporativo, ao longo do tempo, é uma consequência inexorável. A 

computação em nuvem é uma das tecnologias de informação e comunicação recentes e 

está em rápido desenvolvimento. Segundo Budriene e Zalieckaite (2012), a computação 

em nuvem não é apenas uma tecnologia que oferece serviços sob medida para empresas, 
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mas também um novo modelo de negócios. Esse modelo é o mais sustentável em médio 

e longo prazo, além de oferecer mais flexibilidade para adicionar ou diminuir recursos 

conforme o negócio cresce ou em períodos sazonais de fluxos de informações. 

Acrescenta-se, ainda, que o gestor deve considerar a computação em nuvem como uma 

aliada da empresa, de tal modo a adequá-la à oferta de servidores e à demanda de 

acessos, proporcionando, assim, vantagem competitiva para a empresa que a utiliza. 

Como a computação em nuvem é uma tecnologia digital, relativamente nova, podem 

surgir na sua implementação dificuldades em descobrir o arranjo tecnológico adequado 

em termos de software e plataformas e mesmo imaturidade no gerenciamento de 

armazenamento dos dados. O uso de profissionais especialistas pode ajudar a empresa 

a alcançar eficiência rapidamente. Portanto, espera-se que este estudo forneça alguma 

orientação para os profissionais que utilizam ou que irão, em um futuro próximo, utilizar 

a computação em nuvem. 

 

Este estudo teve como contribuição reforçar a tendência da adoção em inovação de 

computação em nuvem. Colocando de outro modo, mostrar o uso da computação em nuvem 

para sustentar a estratégica de compras, e não apenas para reduzir custos ou policiar 

comportamento de funcionários. Ainda, o modelo teórico-empírico estabelecido pode ajudar as 

empresas em uma transição gradativa da armazenagem de dados em dispositivos de storage 

para a armazenagem “em nuvem”, concomitantemente ao treinamento e à formação de 

funcionários com conhecimento nessa tecnologia. 

Por fim, sugere-se para prosseguimento da pesquisa: a) ampliar a amostra e verificar a 

confirmação dos resultados deste estudo; b) estender o escopo, em termos de setores 

econômicos, no intuito de investigar a vulnerabilidade da exposição dos dados corporativos em 

nuvem diante dos riscos de ataques externos e tentativas de roubo, captura de informações; e c) 

investigar as fases de transição da armazenagem de dados em dispositivos de storage para “em 

nuvem” como gastos com infraestrutura e pessoal especializados, monitoramento das 

informações em nuvem e criptografia de dados para segurança contra ataques externos. 
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APÊNDICE 1 – Roteiro da pesquisa qualitativa (questões abertas) 

 

Nome do entrevistado (opcional):  

 

Função (diretor comercial, gerente de compras, coordenador etc.):  

 

Telefone para contato (opcional):  

(   ) _________________-____________________ 

Produto principal – maior representatividade:  

 

Linha de produto (fabricação de roupas, venda de calçados, serviço de alimentação, educação):  

 

Número de empregados da empresa em 2015-2016 (classificação FIESP):  

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados  

Faturamento anual da empresa em 2015-2016 (classificação do BNDES):  

(  ) Menor ou igual a R$ 90,00 milhões 

(  ) Entre R$ 90,00 milhões e R$ 300,00 milhões 

(  ) Acima de R$ 300,00 milhões 

Compras efetuadas por meio da computação em nuvem nos últimos anos:  

(  ) 0% 

(  ) até 20% do total comprado 

(  ) entre 20% e 50% do total comprado 

(  ) acima de 50% do total comprado 

Modelos de serviços de nuvens usado na empresa:  

(  ) SaaS (software como serviço – software as a service) 

(  ) PaaS (plataforma como serviço – plataforma as a service) 

(  ) IaaS (infraestrutura como serviço – infrastructure as a service). 

(  ) Público (  ) Privado (  ) Híbrido 
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Questões abertas – exploratória – qualitativa 
 

GEC  1) Gestão estratégica de compras é um meio de realizar metas a longo prazo, ou 

seja, um padrão de objetivos, propósitos e metas declarados de determinada 

forma, para definir o negócio em que a empresa está ou deve estar, e como ela 

é ou deve ser. Como gestor de compras, poderia falar sobre a gestão estratégica 

de compras da sua empresa? 

2) Como é o processo estratégico de compras da sua empresa? Ele compreende 

quais etapas? 

3) O que facilita e o que dificulta a gestão estratégica de compras da sua empresa? 

4) Como você acha que a gestão estratégica de compras impulsiona os ganhos 

potenciais da empresa? 

5) A sua empresa faz planejamento de compras a longo prazo? Como? Por quê? 

6) Na sua empresa, a área de compras tem habilidade em usar a tecnologia da 

computação em nuvens?  

CN  1) Computação em nuvem são aplicativos oferecidos como serviços pela internet, 

de software e hardware dentro de sistemas nos centros de dados que fornecem 

esses serviços, ou seja, disponibilidade de aplicações computacionais oferecidas 

como serviços a partir de acesso via internet, por meio de hardware e software 

hospedados em datacenters remotos. A partir desse conceito, qual o 

entendimento de CN no uso de sua empresa? 

2) O que facilita e o que dificulta o uso da CN na sua empresa? 

3) Você acha que a adoção da CN é um recurso tecnológico necessário nas 

empresas nos tempos atuais? Por quê? 

4) Entre os tipos de CN (SaaS, PaaS, IaaS), qual sua empresa utiliza? Pretende 

utilizar outro tipo? Qual? 

5) O que você entende ser necessário para a adoção de computação em nuvem por 

uma empresa?  

DO  1) Desempenho operacional é o êxito que a empresa tem em atender às próprias 

necessidades definidas pela estratégia. A partir desse conceito, o que você 

entende como desempenho operacional na sua empresa? 

2) Sua empresa avalia o desempenho operacional de compras? Como? 

3) Sua empresa possui um padrão de serviços predeterminados para o 

atendimento de compras estratégicas? 

Md  1) Na sua empresa, compras em nuvem facilitam ou dificultam o desempenho 

operacional da gestão estratégica de compras? Por quê? 

2) Você acha que o custo da CN dificulta os resultados do desempenho 

operacional de compras estratégicas na sua empresa? Por quê? 

 

Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Por 

exemplo, algum item que é relevante para o desenvolvimento da gestão estratégica de compras. 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE 2 – Roteiro da pesquisa quantitativa (questões fechadas) 

 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (diretor comercial, gerente de compras, coordenador etc.): 

 

Telefone para contato (opcional):  

(   ) _________________-____________________ 

Produto principal – maior representatividade: 

 

Linha de produto (fabricação de roupas, venda de calçados, serviço de alimentação, educação): 

 

Número de empregados da empresa em 2015-2016 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2015-2016 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,00 milhões 

(  ) entre R$ 90,00 milhões e R$ 300,00 milhões 

(  ) acima de R$ 300,00 milhões  

Compras efetuadas por meio da Computação em Nuvens, nos últimos anos: 

(  ) 0%  

(  ) até 20% do total comprado 

(  ) entre 20% e 50% do total comprado 

(  ) acima de 50% do total comprado 

Modelos de serviços de nuvens usado na empresa: 

(  ) SaaS (software como serviço – software as a service) 

(  ) PaaS (plataforma como serviço – plataforma as a service) 

(  ) IaaS (infraestrutura como serviço – infrastructure as a service). 

(  ) Público (  ) Privado (  ) Híbrido 
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Questões fechadas revisadas e validadas – quantitativa 

 

Por gentileza, gostaria que o sr. respondesse, rapidamente, a algumas questões 

relacionadas à prática da gestão estratégica de compras relacionadas à computação em nuvem: 

Em uma escala de 1 (discordo totalmente), 2 (discordo muito), 3 

(discordo pouco), 4 (concordo pouco), 5 (concordo muito) a 6 

(concordo totalmente), na minha opinião, a minha empresa em 

relação à gestão estratégica de compras, computação em nuvem, 

desempenho... 

Grau de concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

GEC Gestão estratégica de compras 

It
en

s 
es

tr
at

ég
ic

o
s 

1.1 Mantém por longo prazo parcerias estratégicas      
 

1.2 Desenvolve parcerias estratégicas      
 

1.3 Frequentemente busca novos fornecedores      
 

1.4 Possui gerenciamento eficaz dos acordos estabelecidos      
 

1.5 Tem controle dos itens em estoques      
 

It
en

s 
g

ar
g

al
o
 

2.1 Procura mitigar riscos de abastecimento      
 

2.2 Procura novas soluções para itens de dependência e risco      
 

2.3 Possui políticas diferenciadas de estoque       
 

2.4 Possui planos de contingência entendidos e acordados      
 

2.5 Possui planos para picos de demanda      
 

It
en

s 
d

e 
al

av
an

ca
g

em
 

3.1 Aproveita o seu poder de compras nas negociações      
 

3.2 Permite a competição entre fornecedores       
 

3.3 Procura soluções que trazem lucro para empresa      
 

3.4 Possui fornecedores substitutos homologados      
 

3.5 
Explora o seu poder de compra em negociações 

lucrativas 
     

 

It
en

s 
n

ão
 c

rí
ti

co
s 

4.1 Agrupa itens não críticos com um único fornecedor      
 

4.2 Agrupa itens não críticos com um único pedido      
 

4.3 Terceiriza o fornecimento de produtos de baixo risco      
 

 4.4 Faz contratos guarda-chuva para itens não críticos      
 

 4.5 
Possui um sistema de compras automáticas para itens não 

críticos 
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CN Computação em nuvem 

2.1 Adota o uso da CN para os processos de compras      
 

2.2 Possui tecnologia com o uso da internet para seus processos       
 

2.3 Possui muitos dados cadastrados em seu sistema de CN      
 

2.4 Possui aplicações de software de fácil acesso       
 

2.6 
Possui compartilhamento de informações independentemente 

da localização  
     

 

2.7 Possui aplicativos de software confiáveis e seguros      
 

2.8 Utilizam dados da CN para a tomada de decisões de compras      
 

2.9 Utilizam dados da CN para a seleção de fornecedores      
 

DE Desempenho de compras (nos últimos dois anos) 

3.1 
Melhorou o uso de indicadores de desempenho operacional de 

compras 
     

 

3.2 Melhorou o desempenho operacional de compras      
 

3.3 Reduziu os estoques com a adoção princípios de just-in-time      
 

3.4 Reduziu os custos com a adoção de princípios de just-in-time      
 

3.5 Reduziu o lead time de itens recebidos      
 

3.6 Aumentou o saving de itens recebidos      
 

3.7 Reduziu o tempo do ciclo do pedido de compras      
 

 

Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Por 

exemplo, algum item que é relevante para o desenvolvimento da gestão logística. 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE 3 – Transcrição das entrevistas para a pesquisa qualitativa 

 

ENTREVISTA 1 

GERENTE DE COMPRAS – INSTITUTO PREBITERIANO MACKENZIE 

 

Juliana – Aqui, eu vou preencher depois. Primeiro, bom dia, muito obrigada pela oportunidade. 

Nossa entrevista vai ser fácil, porque a gente sabe do que a gente está falando, né. 

Entrevistado 1 – Espero que sim, né. 

Juliana – Espero que sim. Então, o meu trabalho envolve três construtos: gestão estratégica de 

compras, computação em nuvem e desempenho. Então, eu preciso medir como a computação 

em nuvem impacta no desempenho operacional de compras. 

Entrevistado 1 – Uhum. 

Juliana – Entendeu? A nossa fala vai extrair os indicadores. Você não precisa falar literalmente, 

até porque, você, como gestor, eu sei que conhece, mas muitos gestores não conhecem 

literalmente assim as terminações. 

Entrevistado 1 – você vai inferir quais são os indicadores. 

Juliana – Isso. Para montar depois o questionário quanti, que é o foco do meu trabalho. 

Entrevistado 1 – Sim. 

Juliana – Tá bom? 

Entrevistado 1 – Tá bom. 

Juliana – Já temos montado, só vamos exportar isso, isso foi falado, isso não foi falado? 

Entrevistado 1 – Uhum. 

Juliana – Tá bom? 

Entrevistado 1 – Tá. 

Juliana – É rapidinho. Primeiro, dentro do construto de gestão estratégica de compras, tá? Para 

direcionar a nossa conversa, eu vou conceituar dentro do que tenho no meu trabalho, mas não 

significa que seja o seu conceito sobre isso, tá? 

Entrevistado 1 – Tá bom. 

Juliana – E as perguntas... 

Juliana – ... mesmo que elas pareçam repetitivas, é para forçar a fala, tá? Gestão estratégica de 

compras é um meio de realizar metas a longo prazo. Ou seja, um padrão de objetivos, propósitos 

e metas declarados de determinada forma para definir o negócio em que a empresa está ou deve 

estar, como ela é ou deve ser. Como gestor de compras, você poderia falar sobre a gestão 

estratégica de compras da sua empresa? 
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Entrevistado 1 – Poderia. 

Juliana – Então, fique à vontade. 

Entrevistado 1 – Mas o que você quer saber em relação à gestão estratégica de compras? 

Juliana – Eu queria saber como é o processo de compras, estrategicamente de tudo que é feito 

aqui... 

Entrevistado 1 – O que é feito estrategicamente? 

Juliana – Estrategicamente. 

Entrevistado 1 – Nossas estratégias são consideradas por nós aquelas de grande impacto na 

atividade, seja impacto financeiro, nossa atividade da instituição, ou seja, impacto em relação 

à nossa atividade fim. É assim que nós entendemos as compras estratégicas. As demais são 

consideradas compras pontuais ou compras spot. Então, as compras estratégicas são de acordo 

com o volume financeiro que elas movimentam em determinado período de tempo, o contato 

que elas têm na atividade fim. Então nós estruturamos dessa forma, entendemos quanto nós 

gastamos e compramos, de quem compramos, para que a gente possa projetar o futuro e 

estabelecer bons acordos comerciais com empresas que sejam efetivamente boas, parceiras de 

negócio. É assim que nós entendemos. 

Juliana – Perfeito. O processo estratégico de compras da sua empresa tem etapas? Ele é 

dividido em etapas? Por exemplo, vamos elencar um produto, que seja um produto estratégico 

na empresa Lousas, que é educacional. Existe um processo desenhado, estratégico para a 

compra disso? Como está isso dentro do seu departamento de compras? 

Entrevistado 1 – Primeiro, a gente precisa fazer a análise histórica, né, para entender se aquilo 

é realmente estratégico ou não em relação ao volume, por exemplo. Se em relação ao volume 

não for estratégico, irá avaliar em relação ao impacto que isso tem na atividade fim, então isso 

pode se tornar um item estratégico mesmo que seja de pequeno desembolso. E uma vez 

avaliados os volumes de anos anteriores, a gente consegue projetar o volume dos anos 

vindouros. Vai então apresentar isso para as empresas que podem ser nossas parceiras, para que 

então a gente faça uma tomada de preço, estabeleça um acordo comercial ou um contrato 

dependendo do tipo de negócio que a gente está fazendo. Então, esse é um processo que nós 

temos estabelecido para definir como proceder com as compras estratégicas. 

Juliana – Perfeito. Dentro desse processo, o que você enxerga como facilitador ou dificultador 

para... por exemplo, vamos fazer um desenho de compra estratégica desse produto que nós 

estamos falando. Durante um caminho de uma compra estratégica que você já participou, 

consegue lembrar o que dificultou e o que facilitou para que isso fosse feito de maneira mais 

eficaz? 
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Entrevistado 1 – Às vezes, o sistema utilizado não nos dá dados muito confiáveis, às vezes os 

relatórios não são os melhores possíveis, a despadronização de itens é um problema que nós 

temos, nosso cadastro de itens terá que ter uma padronização melhor, isso é um dificultador. 

Acho que isso já é problema suficiente. 

Juliana – É. Facilitadores? 

Entrevistado 1 – Facilitadores. É o fato de que pelo menos tudo está registrado. Então mesmo 

que não seja plenamente confiável, é preciso trabalhar em cima dos dados de uma maneira mais 

intensa para conseguir extrair informações que sejam relevantes. Ainda assim, tudo está 

registrado, a gente tem um histórico que a gente consegue trabalhar para conseguir estabelecer 

parcerias. 

Juliana – Legal. Você acha que a gestão estratégica de compras pode ou impulsiona os ganhos 

potenciais da sua empresa? Nesse planejamento de compras estratégico estão incluídos ganhos 

potenciais da empresa, financeiros? 

Entrevistado 1 – Sem dúvida. A gente consegue planejar em médio ou longo prazo e fazer 

boas parcerias, ter bons fornecedores, a gente consegue ter ganhos financeiros relevantes para 

a instituição. 

Juliana – E a sua empresa faz planejamento de compras a longo prazo atualmente? 

Entrevistado 1 – Nós fazemos a médio prazo. Estamos trabalhando para chegar no longo prazo, 

porque, até um passado muito recente, só se trabalhava com compras pontuais. 

Juliana – Na sua empresa a área de compras tem habilidade de usar tecnologia para as compras? 

E eu estou falando de tecnologia do trabalho em si que eu estou entrevistando, computação em 

nuvem, a gente vai passar para o construto computação em nuvem, e vai ser mais rápido 

porque... vai ser mais pontual. Né, não vai ter esse diálogo que a gente está fazendo. Mas antes 

de passar, você acha que a sua equipe, a área de compras, está habituada em usar a tecnologia 

de computação em nuvem para o trabalho? 

Entrevistado 1 – Eu vejo que sim, nós temos nossa atividade, hoje nós já temos o nosso sistema 

___ eletrônico, que é todo nuvem, então acho que as pessoas têm os fundamentos básicos para 

executar esse serviço. 

Juliana – Legal. Computação em nuvem agora e aí vai ser mais rápido. Computação em nuvem 

são aplicativos oferecidos como serviços pela internet de software e hardware dentro de 

sistemas no centro de dados que fornecem esse serviço. Então, eu tenho computação em nuvem 

em software e hardware. Ou seja, disponibilidade de aplicações computacionais oferecidas 

como serviços a partir da internet. Por meio de hardware e software hospedados em data 

centers remotos, ___, né. A hora que você quiser parar a gente para. Seguindo esse conceito, 
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qual entendimento de computação em nuvem no uso da sua empresa? A gente acabou de falar 

aqui, né. 

Entrevistado 1 – A gente usa software as a service. Nós temos platforms as a service, se não 

me engano, e tem ___ as a service. 

Juliana – Sim, é. 

Entrevistado 1 – Né? Nossa infraestrutura é toda interna, temos aqui, temos contêiner com 

hardware. Então isso nós usamos internamente e o nosso uso hoje é software as a service. Na 

área de ___, é o que nós utilizamos... 

Juliana – Na área de compras... é o que está instalado aqui. 

Entrevistado 1 – Software as a service. 

Juliana – Uhum. O que facilita e o que dificulta o uso desse SaaS, esse software as a service? 

Entrevistado 1 – O que facilita? 

Juliana – Aham. Eu não estou falando assim de resultado de gestão estratégica, tá? Pensa agora 

só na computação em nuvem. 

Entrevistado 1 – Só na atividade no cotidiano? 

Juliana – É, estão usando a computação em nuvem. O que tem facilitado com isso e o que 

dificulta? Por exemplo, uma internet ruim dificulta. 

Entrevistado 1 – Então, a internet é um problema que nós às vezes enfrentamos aqui, a 

velocidade da internet, isso é um limitador. Mas hoje toda a comunicação é limitada pela 

velocidade da internet, todo tipo de atividade, né. O que facilita é que esses softwares, as nossas 

plataformas de compras, facilitam acessar, poderão facilitar acessar um mundo diferente de 

fornecedores que estão cadastrados em outras plataformas. Hoje, a nossa plataforma é restrita 

aos nossos atuais fornecedores, só que alguns softwares nos dão a possibilidade de acessar um 

mundo diferente de parceiros de negócio. Eles nos dão um controle diferente... outra 

possibilidade de negociação que hoje nós não temos. Entendeu? Diferentes plataformas que nos 

dão isso. 

Juliana – Uhum. Excelente. Você acha que a adoção da computação em nuvem e um recurso 

tecnológico necessário nos tempos atuais? 

Entrevistado 1 – Sem dúvida. Porque a inteligência que está aí fora complementa o que a gente 

faz aqui dentro, então têm muitas coisas relevantes sendo feitas no mercado e, se a gente não 

usar isso, a gente fica para trás. 

Juliana – Uhum. Imagine que não tivesse computação em nuvem na sua área, certo? E você 

vem com essa proposta para sua área. O que você entende que seria necessário para adotar a 

computação em nuvem aqui no seu departamento? 
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Entrevistado 1 – Integração com nosso sistema, é necessário. É necessário nesse sentido 

técnico ou no sentido... 

Juliana – Em todos, geral. Humano, técnico. 

Entrevistado 1 – Ah, é preciso que as pessoas estejam adaptadas a lidar com esse tipo de 

tecnologia, né. Se não estiverem habituadas, um treinamento. Precisa ter apoio da direção para 

isso, precisa ter dinheiro, precisa ter integração com nosso sistema, entendeu? 

Juliana – Sim. Próximo construto, desempenho. E bem pequeno, já vai acabar, prometo. 

Entrevistado 1 – ___, estamos aqui para isso. 

Juliana – Desempenho operacional é o êxito que a empresa tem em atender às suas 

necessidades definidas lá na estratégia. Seguindo esse conceito, o que você entende como 

desempenho operacional para a sua área de compras? 

Entrevistado 1 – Na minha área de compras? 

Juliana – Uhum. 

Entrevistado 1 – Entrega no tempo certo, ganho financeiro para a instituição e a entrega 

completa também. Tudo que você pediu, você entrega de acordo com o que você pediu. 

Juliana – Sua empresa avalia o desempenho operacional de compras? 

Entrevistado 1 – Avalia. Temos nossos indicadores de produtividade, de atividade, de ___, de 

economia efetiva, temos uma série de indicadores para avaliar nosso desempenho. 

Juliana – Sua empresa possui um padrão de serviços predeterminados para atendimento de 

compras estratégicas em desempenho? Um desenho obrigatório de etapas? 

Entrevistado 1 – De etapas a serem cumpridas? 

Juliana – Para atingir o desempenho operacional. 

Entrevistado 1 – Nós temos isso normatizado. Como as coisas devem andar em compras, como 

devem proceder. Só que estamos em um momento de desenhar novos parâmetros para essas 

entregas de compras, de compras estratégicas especificamente, através de ___ empresárias, isso 

vai variar de área para área, de entrega para entrega. 

Juliana – Muito bom. E para terminar, como se fosse assim uma conclusão de tudo que a gente 

falou aqui, vai parecer repetitivo, mas assim, juntando desempenho, computação em nuvem e 

gestão estratégica de compras, sendo desempenho o resultado, a mediação da computação em 

nuvem estando assim, nesse desenho aqui. Computação em nuvem aqui, GEC aqui e 

desempenho operacional aqui. Vamos falar dessa mediação. Na sua empresa, compras em 

nuvem facilitam ou dificultam o desempenho operacional da gestão estratégica de compras? 

Entrevistado 1 – Facilitam. São catalisadores de sucesso da nossa operação, sem dúvida. 
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Juliana – Você acha que o custo da implantação disso, se não tivesse tá, dificultaria o resultado 

da gestão estratégica de compras imediato? 

Entrevistado 1 – Se não tivesse custo? 

Juliana – Você entende que implantar computação em nuvem, ter computação em nuvem, tem 

custo alto em relação ao resultado que ele traz? 

Entrevistado 1 – Não, lógico que é um custo adequado. Hoje, para nós, é baixo pela solução 

que nós temos, nós estamos migrando... nós estamos avaliando a possibilidade de migrar para 

solução, que tem um custo maior. Mas nós entendemos que esse custo maior tem um grande 

desempenho e ___ de resultados que vai ser compatível com o investimento. É por isso que nós 

estamos pensando em ___. 

Juliana – Uhum. Então é isso. Se você quiser fazer mais algum comentário sobre computação 

em nuvem, desempenho, gestão estratégica de compras, mediação, planos para isso... 

Entrevistado 1 – Da minha parte, a computação em nuvem é uma ferramenta importante na 

nossa atividade para que a gente consiga através de um bom planejamento, que a computação 

seja uma ferramenta que a gente possa atingir nossos objetivos cada vez de uma maneira mais 

efetiva, adequada e produtiva para a instituição. 

Juliana – Muito obrigada. 

Entrevistado 1 – De nada. 
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ENTREVISTA 2 

GERENTE DE COMPRAS – CORBION 

 

Juliana – Muito obrigada por esse tempo que eu sei que é precioso seu com a sua família, viu? 

Entrevistado 2 – Olha, Ju, deixa eu te falar uma coisa e vai ficar mais claro pra você... Você 

que tá de parabéns aí, porque trabalhar, estudar e dar conta desses trabalhos que eles mandam 

né, em relação a pós, cara, não é fácil! 

Juliana – Não, não é. 

Entrevistado 2– Não é fácil. 

Juliana – E aí tem que completar umas entrevistas e aí a gente tem que ir atrás, eu falei: ainda 

bem que eu tenho amigos né? Amigos importantes como você. 

Entrevistado 2– Eu entendo muito bem como funciona, ah, me poupe! 

Juliana – É verdade. 

Entrevistado 2– Se eu puder colaborar um pouquinho, já fico muito feliz por você. 

Juliana – Pode sim. Então, olha, eu prometo que não vai durar muito tempo essa entrevista, tá 

bom? 

Entrevistado 2– Beleza, tô aqui à disposição, Ju. 

Juliana – Então tá bom. Você recebeu uma ficha antes, essa ficha você pode preencher pra 

mim e mandar depois, e eu vou te fazer as perguntas de três construtos do meu trabalho, o 

primeiro é: gestão estratégica de compras, que é o GEC. O segundo é o computação em nuvem, 

que é o CN. E o terceiro é o desempenho operacional. Então, é o seguinte: A gente vai falar 

sobre... O tema principal é Gestão Estratégica de Compras e Computação em Nuvem, sendo 

que Computação em Nuvem, existem três tipos que as empresas usam, o primeiro é de software, 

que são aqueles programas que as pessoas usam, por exemplo, a ERP, plataformas de cotação 

eletrônica, eu tô falando pra área de compras, mas outro modelo de computação em nuvem de 

software é aqueles clouds de arquivar documentos que a gente usa muito hoje em dia. Tem 

outro modelo que as empresas usam, a maioria das grandes empresas usam todos os tipos, que 

é a plataforma como serviço, e o outro que é infraestrutura como serviço, e eu entendi mais que 

a parte de TI é que usa esses dois últimos, a gente vai tratar mais do software como serviço, ok? 

Então vamos lá. Eu vou falar primeiro de Gestão Estratégica de Compras, só pra direcionar a 

conversa, mas você vai falar o que você quiser, e eu tenho que extrair da nossa conversa os 

indicadores, combinado? Você não precisa falar o que eu quero ouvir, você tem que falar o que 

você quiser, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 1: Gestão Estratégica de Compras é um meio 

de realizar metas à longo prazo, ou seja, um padrão de objetivos, propósitos e metas declarados 

de determinada forma para definir o negócio em que a empresa está ou deve estar, como ela é 
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ou deve ser. Como gestor de compras você poderia falar sobre a Gestão Estratégica de Compras 

da sua empresa? Aí é contigo. 

Entrevistado 2– Então tá. Ju, muito bem colocado, é exatamente como você comentou, a 

Gestão Estratégica de Compras, antes de mais nada, tem que estar alinhada ao planejamento 

estratégico da companhia, e ser um suporte direto a este. Os nossos departamentos tem que ser 

convergentes, e tem que ser o alicerce para a construção e reinvenção da estratégia corporativa, 

no que tange Gestão Estratégica de Compras isso é muito importante, até porque as relações de 

compras nunca se dão no formato ganha e para tal você pensa: Vou construir relações para 

médio e longo prazo. As relações SPOT não vou abordar nesse momento, então um pouco da 

relação ganha/perde é realmente cujo nome é Spot aquela fotografia e não o filme da empresa. 

Então nós temos sim, uma Gestão Estratégica de Compras que foi criada para dar suporte ao 

business e hoje nós temos como pilares e conceitos pré-estabelecidos na nossa Gestão 

Estratégica que nós chamamos de “Security of Supply”, então nós temos que entender quem 

são os nossos fornecedores, como eles estão organizados, entender muito bem também o TCO 

“Total Cost Ownership”, é entender quem é o fornecedor dos nossos fornecedores, e com essa 

estratégia do “Security of Supply” nós desejamos mitigar riscos de abastecimento e aumentar a 

competitividade entre os nossos fornecedores. Sendo um pouco mais claro com você, 

transformando isso em miudezas, então a gente compra por exemplo soda cáustica aqui no 

Brasil, então eu comprava dos dois maiores fabricantes de soda são dois fabricantes, cada qual 

tem a sua fábrica, então me sinto seguro, se tivermos problemas na fábrica do fornecedor A, o 

B me supri e por aí vai. O que eu não havia levado em consideração é que ambos os 

fornecedores dependiam de uma matéria prima chamada etilom da BRASKEM, e no dia de um 

advento, de um incidente lá na fábrica da BRASKEM que explodiu um dos equipamentos deles 

e essa linha de matéria prima foi interrompida, imediatamente os meus dois fornecedores de 

soda cáustica declararam força maior, então eu percebi que na verdade estava ali negociando 

com dois fornecedores distintos, mas que a fonte era única, no fundo ambos dependiam da 

BRASKEM, então foi esse aprendizado, nós passamos a investir muito mais tempo pra entender 

a cadeia de suprimento dos nossos fornecedores, então é esse o investimento do nosso “Strategic 

Source no que tange Security of Supply”. Em relação ao pilar sustentabilidade, nós estamos 

avançando muito, isso faz parte da nossa estratégia, a busca da validação e assinatura dos nossos 

códigos de conduta e códigos de medidas práticas de mercado Agro Business, então, por 

exemplo: eu compro muito açúcar, então eu quero uma garantia dos meus fornecedores de 

açúcar de que eles tem boa prática da cultura da cana de açúcar, e além dos códigos de conduta 

e das nossas principais matérias-primas, nós também estamos investindo no controle de 
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emissões da companhia, então o pilar da sustentabilidade tá bem estratégico, nós damos 

prioridade a trabalhar com fornecedores que tenham os mesmos valores de sustentabilidade 

com os quais nós estamos trabalhando nesse momento. 

Juliana – Entendi. 

Entrevistado 2- Além deste, nós temos toda a rotina de suprimentos onde... A rotina, o trabalho 

do dia-a-dia, são os indicadores de performance pra avaliar o desempenho do departamento 

com base trimestral, então os savings alavancados perante regras estabelecidas junto à diretoria, 

locais de entrega, inúmeras não conformidades atreladas aos nossos fornecedores, então essas 

são as rotinas dos departamentos de compras. 

Juliana – Maravilha, melhor impossível! 

Entrevistado 2– E quando eu falo em “Security of Supply”, é importante destacar também que 

toda a parte de avaliação de desempenho dos nossos fornecedores, no momento inicial compete 

ao departamento de compras. Ok? 

Juliana – Entendi. Ok. Eu vou... Você falou toda a Gestão Estratégica de Compras em um 

modo geral e falou alguns processos, mesmo que eu repita as perguntas, você pode falar assim: 

Olha, essa resposta eu já dei na questão anterior, é porque eu sou obrigada a fazê-las mesmo 

entendendo e enxergando que você já as respondeu, ok? 

Velloso- Combinado. 

Juliana – Então vamos lá. Na pergunta dois ele fala como é o processo estratégico, quais etapas 

e você já respondeu. Então, eu pulo pra três. O que facilita e o que dificulta a Gestão Estratégica 

de Compras da sua empresa. O que você enxerga como facilitador e o que você enxerga como 

dificultador durante a gestão estratégica de um item, aí você pega como por exemplo o item 

que você falou, e nesse processo estratégico da gestão dos fornecedores, da gestão dos 

indicadores deles, na gestão da sustentabilidade dele, o que facilitou e dificultou esse processo, 

entendeu? Na prática. 

Entrevistado 2– Na prática, então vamos lá. O que facilita é o comprometimento, é o quão 

engajada está a alta direção da companhia, isso nos dá muita força, porque eles passam a 

chancelar as nossas necessidades, então o envolvimento de todas as áreas e a validação do “Top 

Management” é muito importante para que a Gestão Estratégica de suprimentos, ela realmente 

alcance os resultados esperados. 

Juliana – Perfeito. 

Entrevistado 2– A dificuldade é que por vezes na busca de preços mais competitivos a gente 

tenha que recorrer a empresas de pequeno e médio porte, por vezes, e nessa primeira abordagem 

elas não conseguem nos apresentar toda a documentação necessária, não conseguem comprovar 
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que possuem alinhamento junto às nossas necessidades, e a partir daí nós temos autonomia para 

até buscarmos um preço um pouco maior, mas trabalhar junto à empresas que realmente possam 

documentar todos os trabalhos realizados no que tange por exemplo, o tema sustentabilidade. 

Juliana – Tudo alinhado na missão da empresa, entendi. 

Entrevistado 2– Exatamente isso. Então por vezes nós temos fornecedores que apresentam a 

matéria prima que eu tenho interesse, porém não consegue me disponibilizar toda a 

documentação. 

Juliana – E aí foge da transparência toda, necessária pro processo. 

Entrevistado 2– E aí eu tenho a autonomia para de acordo, porque cada caso é um caso, para 

não fechar negócio com essa empresa e comprar do concorrente pagando até um pouco mais 

caro desde que seja pacote maior, digamos de evidências, no que tange a sustentabilidade, itens 

de sustentabilidade por exemplo. 

Juliana – Perfeito. Você já respondeu à pergunta número quatro então eu vou pra quinta. A sua 

empresa faz planejamento de compras a longo prazo? 

Entrevistado 2– Sim. É importante antes disso, clarear com você, o que você considera longo 

prazo? 

Juliana – Então, por exemplo, você pode falar: Olha, nós consideramos longo prazo acordo de 

dois anos. Você pode colocar pra mim, “pequenos acordos são trimestrais, médios semestrais, 

anuais”. Você mesmo pode pontuar isso pra mim na sua resposta. 

Entrevistado 2– Então vamos lá. Nós buscamos fazer acordos de fornecimento de médio/longo 

prazo, na maioria das vezes fazendo a ponderação do volume, então como se fosse um volume, 

por exemplo, para cinco anos, com revisões periódicas de precipitação. Nesses casos, nós 

sempre tentamos fazer o preço atrelado à uma fórmula para que assim tenhamos total 

transparência e que sejamos os mais justos possíveis, ou seja para com o fornecedor, ou seja 

para nós como clientes. O preço dos insumos subiu o preço da fórmula sobe, e a recíproca ao 

contrário tem que valer. 

Juliana – Entendi, a formação do preço bem desenhada pra saber onde a fórmula vai reajustar 

o valor com os índices pré-estabelecidos. 

Entrevistado 2– Exatamente, então, por exemplo, eu vou negociar ácido sulfúrico, eu sei que 

meu fornecedor produz ácido sulfúrico queimando um enxofre importado, o próprio enxofre 

provoca a queima desse enxofre e dali sintetiza o sulfúrico, então a gente faz um contrato com 

um acordo de volume para cinco anos, e uma fórmula de preços para ser revisada a cada seis 

meses ou ser revisada uma vez por ano com base no preço do enxofre, se o enxofre subir o 

preço do ácido sulfúrico tende à subir e vice-versa. 
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Juliana – Entendi, perfeito. 

Entrevistado 2– Então a gente tem sim esses contratos de longo prazo. 

Juliana – Então agora a gente vai pra pergunta que vai fazer uma ponte pro outro construto que 

é computação em nuvem, então essa pergunta eu já fiz anteriormente, mas eu vou repetir pra 

que a gente faça o link com o próximo construto. Na sua empresa a área de compras tem a 

habilidade em usar tecnologia da computação em nuvens? 

Entrevistado 2– Sim. 

Juliana – Sim, então o seu departamento ele usa sistema online, ligado à internet com software 

e ERP disponível, correto? 

Entrevistado 2– Exatamente, correto. 

Juliana – E toda a equipe de compras usa essa tecnologia para fazer funcionar o departamento, 

certo? 

Entrevistado 2– Certo. 

Juliana – Beleza, então é... 

Entrevistado 2– Se me permite. 

Juliana – Pode falar. 

Entrevistado 2– Por exemplo, usando a tecnologia em nuvem, todos os drives da companhia 

ficam em nuvem, então os nossos compradores recebem as cotações, já realizam salvamento 

dessas cotações no drive da companhia em nuvem. Quando eu cheguei na empresa, dez anos 

atrás muitos compradores simplesmente salvavam as cotações, os arquivos em PDF no disco 

rígido do seu computador, do seu laptop, então a informação estava atrelada ao comprador e 

não à companhia, e quem tem que deter essa informação é a companhia, o comprador amanhã 

pode ser promovido, pode ir para uma outra área, para uma outra empresa, o laptop dele pode 

ser roubado, a informação não é dele, é da companhia. 

Juliana – Exato, e aí o histórico é todo perdido. 

Entrevistado 2– Não é? Então a gente hoje tem tudo nos drives da companhia em nuvem. 

Juliana – Excelente. E o que você enxerga que facilita e dificulta o uso da computação em 

nuvem na sua empresa no departamento de compras? O que é um facilitador pra uso e um 

dificultador, um exemplo de uma coisa que dificulta: internet ruim dificulta. Dentro desse 

esquadro do que facilita e do que dificulta o que você aponta como esses dois itens? 

Entrevistado 2– Então o que facilita pra mim é segurança, a segurança realmente eu percebo 

os indicadores muito mais seguros hoje, e os softwares que ali estão disponíveis como, por 

exemplo: O software para uma RSQ, por exemplo. Então você com intuitos bem simples no 

seu ERP ele já dispara os e-mails solicitando as cotações e quando estas são devidamente 



90 

 

preenchidas, porque uns usam vírgula, outros colocam ponto e aí o sistema não consegue fazer 

essa leitura, mas se o fornecedor preenche os dados corretamente o próprio ERP já nos devolve 

com indicativo para o ganhador daquela concorrência, então hoje as equipes estão muito 

enxutas, cada vez mais, então o sistema tem que trabalhar por nós. Então, um sistema de cotação 

eletrônica, isso nos ajuda muito. 

Juliana – É praticamente autônomo. 

Entrevistado 2– É, eu digo que sim, porque em alguns casos para fornecedores pequeno ou 

médio porte, muitos não conhecem a ferramenta e as vezes quando recebem um e-mail assim 

eletrônico de cotação, pode até se tratar de um vírus e muitos então não respondem ou quando 

respondem não vem na formatação que nós solicitamos aí o sistema não consegue fazer a leitura 

dos dados e por aí vai. Então o desconhecimento ainda por parte de alguns fornecedores é um 

fator que dificulta o sucesso da utilização dessa ferramenta, mas que é um caminho sem volta. 

Juliana – Também acho. Pra terminar esse construto Computação em Nuvem, imagina que 

você fosse implantar Computação em Nuvem no departamento de compras, você como gestor 

de compras, em um departamento que não tivesse ainda, o que você entende ser necessário para 

adotar computação em nuvem em uma empresa no departamento de compras? Por exemplo, 

hoje vamos implantar, precisamos de máquinas mais potentes, o que você entende como 

necessário para adotar imediatamente computação em nuvem por uma empresa dentro de uma 

necessidade urgente? 

Entrevistado 2– Sobre hardware dependendo do programa que vai utilizar, ele vai demandar 

certas características à nível de equipamento, então o equipamento tem que ser compatível com 

o software, tem que dar suporte ao software, como essas transações acontecem no modem, você 

precisa ter uma internet que funcione e se possível com velocidade, que irá desestimular a 

utilização por parte do cliente interno. O que também é muito importante, se possível, é que 

essa ferramenta seja um QRP da sua companhia, que converse, por exemplo, com os dados de 

planejamento e controle da produção, por vezes o software via TCP identifica a necessidade de 

uma nova matéria prima, automaticamente isso já pode gerar uma RSQ, porque não? Então a 

gente teve esse cuidado de fazer que o software que a empresa está utilizando, o que vamos 

utilizar em suprimentos converse com as demais áreas, isso ajuda muito. 

Juliana – A interface entre os dois. 

Entrevistado 2– E também (ininteligível) ter o menor número de interfaces a serem 

construídas, porque se não vai ficar um sistema “Frankenstein”, cada um tem um programinha, 

aí você vai juntando, coloca fazendo ponte... 



91 

 

Juliana – Personalizando, é tanta personalização, customização que aí de repente fica 

complicado, entendo. 

Entrevistado 2– Isso, isso. 

Juliana – Isso mesmo. E pra terminar, está acabando. Falamos de Gestão Estratégica de 

Compras, o uso da Computação em Nuvem para facilitar a Gestão Estratégica de Compras e 

para chegar onde a gente quer, que é o Desempenho Operacional, que é o êxito da empresa em 

atender as necessidades definidas pela estratégia, seguindo esse conceito, a sua empresa avalia 

periodicamente o desempenho operacional de compras? Como ela faz essa avaliação? 

Entrevistado 2– Então, vamos lá. Nós temos sim os indicadores de performance no nosso 

departamento, o indicador daqueles que é mais auditado pela área de operações, ali pela área 

comercial é parte de “Savings”, isso tem impacto direto no custo variável mensal da companhia, 

então é através dessa avaliação que principalmente o nosso trabalho é avaliado. 

Juliana – Perfeito. A sua empresa possui um padrão de serviços predeterminados para o 

atendimento de compras estratégicas? Você já falou de todo o desenho dos processos de Gestão 

Estratégica, então eu acho que é uma pergunta que já está respondida, mas se você quiser falar 

sobre mais alguma padronização de serviço, desenho, como se fosse assim protocolo, para 

atendimento de Compras Estratégicas, esse é o momento. 

Entrevistado 2– Então vale a pena a gente pontuar que em cada departamento de compras a 

formulação da estratégia é oficial, e depois nós temos que apresentar e essa estratégia tem que 

ser validada por parte da diretoria operacional, então quando nós falamos em compras com uma 

visão estratégica isso é baseado em uma estratégia formal que é um arquivo com mais ou menos 

umas quinze páginas onde nós fazemos ali todo o levantamento de mercado, verificamos os 

pontos fortes, os pontes à melhorar, onde temos que melhorar, temos de listar as ações, 

cronograma e responsabilidades e a estratégia de médio prazo tem que ser validada pela 

diretoria, é mais uma ferramenta, que digamos, nos direciona para o atingimento de objetivos, 

e periodicamente como o mercado é dinâmico, temos que revisar as estratégias daquelas 

matérias-primas, daqueles insumos estratégicos, que infelizmente não conseguimos estendê-las 

à todos os itens comercializados, que perdem ali 20% dos itens que respondem por 80% das 

aquisições em volume de dinheiro e todos esses itens suas estratégias formais desenhadas e 

validadas. 

Juliana – Perfeito. Sem querer ser redundante, como é o tema da dissertação, para finalizar, 

você acha que Computação em Nuvem dificulta ou facilita o desempenho operacional de 

Compras Estratégicas? 
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Entrevistado 2– Facilita e eu digo ser ele um fator de sucesso, ou não. Porque ele disponibiliza 

tempo dos profissionais de compra para atuarem na estratégia, saindo do tático operacional. 

Juliana – Perfeito. Bom, eu agradeço muito você respondeu todas as perguntas. 

Entrevistado 2– Acabou? 

Juliana – Acabou. Se você quiser falar mais alguma coisa pra completar, pra mim da mais do 

que perfeito, mas as vezes dentro de você tem uma vontade de falar mais alguma coisa, fique 

completamente à vontade e a gente encerra a entrevista. 

Entrevistado 2– Não Ju, eu só tenho a agradecer o convite e a paciência para me escutar, estou 

à disposição, é bom poder contribuir, conversar com pessoas que são da área, porque eu estava 

brincando Ju, eu era pequeno entrevista, eu era pequeno o pessoal perguntava pra mim, os meus 

colegas: Quando você crescer você quer ser o que? Cada um falava: Ah quero ser jogador de 

futebol. Com oito anos queria ser bombeiro... 

  



93 

 

ENTREVISTA 3 

SÓCIA PROPRIETÁRIA: DR. LAVA TUDO 

 

Juliana – Então, boa tarde, Mariana. Tudo bem? Muito obrigada, primeiramente pela 

oportunidade. Eu já coloquei gravando aqui, tá? 

Entrevistado 3– Tá ótimo! 

Juliana – Qualquer coisa, querendo que a gente pare a gente para. 

Entrevistado 3 – Perfeito! 

Juliana – Tá bom? Essa primeira ficha aqui da frente a gente preenche depois na mão. 

Entrevistado 3 – Tá! 

Juliana – Você já viu o que está sendo perguntado. A gente vai passar logo para as perguntas 

do questionário. 

Entrevistado 3 – Tá ótimo! 

Juliana – Eu preciso te explicar que o meu trabalho ele possui três constructos, três temas que 

se completam: gestão estratégica de compras, computação em nuvem e desempenho; e eles 

obedecem a esse desenho aqui. Aqui, computação em nuvem. Aqui, gestão estratégica de 

compra. E aqui, desempenho operacional. A minha pesquisa, ela quer entender e descobrir se a 

computação em nuvem medeia essa relação, se ela influencia no desempenho operacional de 

compras da empresa. Então, como sua empresa tem computação em nuvem, que a gente já 

conversou anteriormente, antes de iniciar a entrevista, a gente vai conversar em como funciona 

isso lá, certo? 

Entrevistado 3 – Tá! 

Juliana – Eu preciso te explicar que existem três tipos de computação em nuvem. Uma é 

Software E Service, que é software como serviço. O outro é Plataforma como serviço, 

Plataforma E Service, Platform E Service, tá errado aqui. E infraestrutura como serviço, que é 

Infrastructure E Service. Esses dois últimos são os mais usados por TI, né? 

Entrevistado 3 – Ah, sim. 

Juliana – Por exemplo, no Mackenzie a equipe de TI usa a computação em nuvem de 

plataforma e de infraestrutura, certo? 

Entrevistado 3 – Uhum. 

Juliana – Mas em um departamento de compras, pelo que eu conversei com você, vocês usam 

esse daqui. Software, tá? 

Entrevistado 3 – Exato. 
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Juliana – Que é uma ERP... Então, é sobre isso que a gente vai falar quando a gente chegar em 

computação em nuvem. 

Entrevistado 3 – Ok, beleza. 

Juliana – Aqui está dividido em três constructos, a gente vai passando de cada um deles, tá? 

Em primeiro lugar, antes de você falar da gestão estratégica de compras da sua empresa, eu vou 

nortear o assunto. Se você quiser continuar ou discordar de tudo que estiver aqui, fica à vontade. 

Entrevistado 3 – Tá ótimo. 

Juliana – Gestão estratégica de compras é um meio de realizar metas a longo prazo, ou seja, 

um padrão de objetivos, propósitos e metas declarados de determinada forma para definir o 

negócio em que a empresa está ou deve estar, e como ela é ou deve ser. Como gestor de 

compras, você poderia fazer sobre a gestão estratégica de compras da sua empresa? 

Entrevistado 3 – Tá. Hoje a gestão estratégica, a gente está tendo um funcionário só. Então, 

esse funcionário ele atente todas as unidades, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Rio de 

Janeiro e Brasília, e essa única pessoa ela tem alguns indicadores, só que eu não vejo hoje a 

nossa área como tendo uma gestão estratégica. Temos alguns indicadores, mas as tarefas dessa 

pessoa elas não estão... ela não trabalha para atender demandas. Aliás, muito pelo contrário, ela 

trabalha atendendo a demanda, apagando o fogo. 

Juliana – Sim, entendi. 

Entrevistado 3 – Então, a gente hoje não faz uma gestão estratégica das nossas compras. Por 

mais que a gente saiba que hoje no mercado a gente precisa e compras está sendo, no cenário 

atual, uma área que tem que ser vista de uma forma diferente, hoje a gente não consegue ainda 

fazer uma gestão mais estratégica desse departamento. 

Juliana – Vocês estão comprando por demanda. 

Entrevistado 3 – Por demanda. 

Juliana – E como é esse processo de compras da sua empresa? Quais as etapas que ele 

compreende? Vocês, mesmo que seja apagando fogo, mesmo que seja um compra sem 

estratégia, mas ela tem um planejamento. Chega necessidade, chega pedido e tal. Como que é 

esse processo? Por mais rudimentar que ele seja, eu preciso registrar. 

Entrevistado 3 – Tá. Então, só para deixar claro, o quê que a gente faz, né!? Nós temos uma 

empresa de prestação de serviço de limpeza de estofados. Então, existem coordenadores que 

fazem o controle de estoque de material. Então, todo material que os funcionários utilizam, 

desde material para serviço fim até o material administrativo, são esses coordenadores que 

fazem o controle, então, eles têm um controle de estoque. Tem um sistema que verifica quando 

esses itens estão acabando, aí esse sistema dá uma piscadinha lá avisando que esse item está 
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faltando e aí eles fazem uma solicitação dentro do próprio sistema e essa nossa funcionária 

recebe essa solicitação do item que está faltando. Como o nosso produto é um único produto, 

por exemplo, nosso produto de limpeza a gente tem uma gama de fornecedores muito pequena, 

a gente tem três fornecedores que atendem a gente hoje, a gente consegue agir estrategicamente, 

por assim dizer, mexendo com esses três fornecedores. Mas funciona assim, o coordenador 

entende que tem a demanda, aparece lá no sistema para ele, ele insere isso no sistema para 

compradores, a compradora faz a compra assim que chega a solicitação para ela e aí, 

dependendo de qual unidade que foi feita essa solicitação, faz o envio. Como esses três 

fornecedores estão num local só, eles que fazem o envio para as unidades que foram solicitadas. 

Juliana – E você acha que... você falou inicialmente que existe essa necessidade de pensar mais 

estrategicamente e tem uma projeção de futuramente instalar. 

Entrevistado 3 – Sim, sim. 

Juliana – E você acha que uma gestão estratégica impulsionaria os ganhos da empresa ou não, 

por ser poucos produtos, por estar funcionando, você acha que “não, não, tá tudo bem. Não 

precisa ter gestão estratégica”? 

Entrevistado 3 – Não, eu acho que tem sim. A gente tem que... inclusive os sócios tão pensando 

numa forma mais estratégica de lidar com compras. Até porque, compras hoje em dia, no 

cenário atual, não é mais compras. Você não só faz compra, você tem parceiro de negócio, você 

chama aquela pessoa para te atender quando você tem uma necessidade muito alta ou uma 

urgência muito alta. Então, hoje a relação que a gente tem com os nossos fornecedores é única 

e absoluta de compra e a gente quer afunilar isso para ser um parceiro de negócio. Então, sim, 

a gente precisa melhorar os nossos procedimentos. 

Juliana – E na melhoria desses procedimentos, você falou que vocês já usam um programa, 

né? 

Entrevistado 3 – Sim. 

Juliana – Esse programa ele é habilitado pela internet ou ele é um software instalado na 

máquina? Ele é uma ERP? 

Entrevistado 3 – É uma ERP, online. 

Juliana – Então funciona com computação em nuvem? 

Entrevistado 3 – Isso, exatamente. 

Juliana – E vocês tem entendimento de computação em nuvem como uma ferramenta que não 

ocupa a memória e que pode ser usado em qualquer espaço. 

Entrevistado 3 – Sim, isso. Inclusive a gente está migrando de uma empresa de serviços para 

uma empresa de tecnologia. 
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Juliana – E a equipe que trabalha com os pedidos e os coordenadores, os gestores, eles estão 

habilitados em usar tecnologia na empresa? 

Entrevistado 3 – Você diz se eles têm expertise de tecnologia? 

Juliana – Expertise. Se chegar hoje lá uma consultoria para implantar computação em nuvem 

e um programa de gestão estratégica de compras através de tecnologia, a empresa está preparada 

estruturalmente? 

Entrevistado 3 – Não. 

Juliana – Fisicamente? Não? 

Entrevistado 3 – A empresa não. Porque todas as pessoas a gente buscou no mercado pessoas 

que tinham algum know how de serviço mesmo, e aí elas aprenderam a utilizar o nosso sistema. 

Hoje, se a gente fosse utilizar outro sistema, aumentar nossa tecnologia, a gente ia precisar 

treinar essas pessoas. 

Juliana – A ERP que tem lá, o software, você acha que a pessoa que está utilizando hoje em 

dia utiliza o máximo dele? 

Entrevistado 3 – Não. 

Juliana – Não? 

Entrevistado 3 – Com certeza não. Eu sei que o nosso ERP hoje tem várias outras ferramentas 

que a gente não utiliza. 

Juliana – E o que facilita e o que dificulta o maior uso de computação em nuvem na sua 

empresa? Por exemplo, hoje você fala que não está usando 100% do que deveria, não está 

tecnologicamente habilitada. Quando você vê esse caminho, essa obrigação do mercado 

puxando para uso da tecnologia, qual a dificuldade que você vê no caminho e qual é a 

facilidade? Por exemplo, “não, olha, a facilidade é porque nós temos funcionários 

completamente treinados, só tá esperando o programa chegar”, não seria. O que você entende 

como facilidade e dificuldade? Pode falar um ponto, dois, o que você quiser. 

Entrevistado 3 – Acho que a maior dificuldade hoje é conhecimento e treinamento. A gente 

não faz porque não sabe fazer, não tem expertise dentro da empresa. E maior facilidade hoje... 

se existisse alguma facilidade, se fosse fácil, já estaria acontecendo. Então, hoje eu só enxergo 

dificuldade. A falta de tempo também, para parar alguém para aprender, para fazer um curso, 

ou até os sócios pararem para ver isso, pararem para olhar qual que é as ferramentas que esse 

novo programa oferece, parar para treinar todo mundo, então, acho que essas são as duas 

maiores dificuldades. Facilidades, sinceramente não consigo enxergar nenhuma atualmente. 

Juliana – Acesso à internet, tranquilo? 
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Entrevistado 3 – É. A nossa internet é muito boa, mas só consigo enxergar hoje dificuldade. 

Por que se não a gente estaria fazendo né? 

Juliana – Sim, e o que você entende como necessário? A gente já até falou várias coisas 

entrelinhas, só para a gente pontuar para ajudar na minha montagem de questionário, tá? Vamos 

adotar computação em nuvem, o quê que você entender que a direção veria como necessário 

antes de adotar computação em nuvem. 

Entrevistado 3 – Acho que o principal é... 

Juliana – Você já usa computação em nuvem, tá? 

Entrevistado 3 – Sim, sim. 

Juliana – Até porque, desculpa te interromper, qualquer arquivo que você salva que não está 

na memória do computador, no Dropbox, na sua empresa, você está utilizando computação em 

nuvem. Eu quero saber, “vamos adotar e usar para nossa gestão estratégica de compras”, o que 

você entende como necessário? 

Entrevistado 3 – Eu acho que é treinamento. Trazer... acho que completa o que eu falei, trazer 

essa expertise para dentro da empresa. Porque hoje as pessoas não... assim, é o que você falou, 

a forma simples a gente já utiliza. A gente não tem banco de dado físico. 

 

INTERVALO 

 

 

Juliana – Parte dois, tivemos um problema técnico, não tem problema. 

Entrevistado 3 – Eu me perdi aonde a gente estava. 

Juliana – Não, a gente estava terminando a parte da adoção de computação em nuvem, o que 

seria necessário. 

Entrevistado 3 – Como você falou, hoje a gente não tem, hoje a gente já utiliza, são coisas até 

que a gente faz no dia a dia mesmo, como pessoa física, não só como pessoa jurídica, salvar as 

suas coisas por e-mail, porque você perde pen drive, perde HD. Hoje a empresa não tem um 

banco de dados físico, era o que eu estava falando, o banco de dados, hoje, é on-line, é em 

nuvem. Então, falando só da melhoria do ERP em colocar essas informações na internet, a gente 

precisaria de treinamento, é a barreira que eu enxergo hoje. 

Juliana – Agora, emendando pro terceiro constrito, que é o desempenho operacional. 

Desempenho operacional é o êxito que a empresa tem de atender as suas necessidades definidas 

na estratégia. Seguindo esse conceito, o que você entende como desempenho operacional da 
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sua empresa? Então, por mais que você não tenha uma gestão estratégica de compras desenhada, 

você compra por um preço pra ter um resultado. 

Entrevistado 3 – Exatamente. 

Juliana – Isso é o desempenho operacional, tá? O resultado, às vezes, não é só lucro, o resultado 

teu é. 

Entrevistado 3 – Economia. 

Juliana – Economia, é clientes, é, enfim, ampliar, a empresa ampliou. Eu quero saber se a sua 

empresa avalia o desempenho operacional de compras? Por exemplo, por causa dessas compras, 

eu tive um bom desempenho operacional. 

Entrevistado 3 – Hoje é, por mais que a gente, é o que você disse, por mais que a gente não 

tenha uma estratégia propriamente definida, o desempenho de todo o andamento da empresa 

depende, única e exclusivamente, de compras. Como eu disse, todos os nossos produtos, pra 

obter lucro fim, são obtidos com a compra desses produtos. Então a gente só faz esse serviço 

porque compra a matéria-prima. Então, todos os ganhos que a gente tem com esses 

fornecedores, não só monetariamente, mas, por exemplo, quando a gente encontra um 

fornecedor que entrega num prazo muito melhor lá pra minha sede, pra minha unidade em 

Brasília e eu tenho ganho nisso, porque o estoque está acabando e eu consigo entregar isso lá 

mais rápido, a gente enxerga isso como, assim, eu não deixo de fazer nenhum serviço por falta 

de produto, porque eu tenho essa parceria com esses fornecedores. Então, hoje, todo nosso 

desempenho, pra desempenharmos bem, ele está completamente ligado a compras. Por mais 

que a gente não tenha uma estratégia focalizada nisso, que seja o foco, mas total, todo nosso 

desempenho tem que ser olhado em compras. 

Juliana – E essa medida, esse resultado, quem fornece pra direção da empresa? É o 

departamento de compras ou a própria empresa busca os seus relatórios? Entende? 

Entrevistado 3 – Entendi. É a própria compras. 

Juliana – Compras fornece esse relatório de desempenho? 

Entrevistado 3 – Fornece. Ela entrega pro, na verdade, é assim, hoje quem, a direção que 

coordena compras na nossa empresa hoje, é a diretoria financeira, então, todos esses relatórios 

de economia, de savings, de diminuição de prazo de entrega, todos esses relatórios são enviados 

pro financeiro. É a gerencia de compras que faz esses relatórios, que detém essas informações. 

Juliana – Pra terminar, a gente coloca esse mediador, que é o foco do estudo. A gente já até 

calcula a resposta, mais ou menos, mas a gente precisa ouvir dos gestores que existe. Na sua 

empresa, compras em nuvem facilitam, apesar de redundante e repetitivo, mas eu preciso de 

gravar essa resposta. Na sua empresa compras em nuvem facilitam ou dificultam o desempenho 
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operacional da gestão estratégica de compras? Entendeu? Compras em nuvem como está? Está 

facilitando ou está dificultando o desempenho? 

Entrevistado 3 – Hoje, como a gente tem, como eu disse, a gente tem outras unidades, se eu 

não tivesse uma base de dados rodando on-line, imagina isso rodando via papel, como é que eu 

vou conversar com a minha unidade lá em Brasília? E como é que eu vou conversar com a 

minha unidade em Belo Horizonte, em Campinas? Não teria outra forma de fazer essa 

integração de informações se não fosse pela nuvem. Então assim, se ajuda? É obvio que sim. 

No nosso ramo não teria outra forma de fazer, senão com a nuvem. Então, é por essa troca de 

informações que a gente tem, que a gente consegue numa longa distância. 

Juliana – Atualmente, você acha que essa aquisição, desse software de computação em nuvem, 

ele dificulta o resultado do desempenho operacional? O que eu estou falando, é muito caro ter 

computação em nuvem? Ah, eu não invisto tanto, nem tão logo, porque eu não sei se realmente 

vou ganhar alguma coisa com isso. Você acha que essa aquisição dificulta o desempenho? 

Entrevistado 3 – Eu acho que ela pode dificultar, não acho que ela dificulta, mas acho que ela 

pode dificultar se mal utilizada. Por exemplo, no nosso caso. 

Juliana – Subtilizada. 

Entrevistado 3 – Subtilizada. É uma ferramenta muito boa, tem várias outras opções que a 

gente pode adicionar pra uma boa sinergia da empresa, de novo, é uma troca de informação, RP 

é uma troca de informação, mas, se subutilizada, é de custo muito alto. Então, se subtilizada, às 

vezes ela nem compensa, ela nem se justifica. 

Juliana – Você acha então que, pra uma empresa de pequeno porte pra médio. 

Entrevistado 3 – Não justificaria. 

Juliana – Talvez justifique, mas tem que estudar se há um desempenho operacional direto com 

treinamento, curso, maior personalização do programa pra empresa. 

Entrevistado 3 – É, mas eu também enxergo que, pra essa empresa pequena, pra ela crescer, 

pra ela conseguir aumentar o número, expandir mesmo, ela vai precisar de um sistema 

integrado. Então, de qualquer forma, a pessoa tem que colocar no papel mesmo e identificar se 

isso vai valer a pena pra ela e como que ela vai utilizar bem essa ferramenta. Acho que é isso. 

Juliana – Então, se você quiser falar mais alguma coisa, ainda está gravando. Pra completar, 

alguma coisa que eu não perguntei, que eu não abordei, poxa, ela deveria ter perguntado isso. 

Independente disso, nós vamos enviar um questionário pra responder on-line mesmo com todos 

os indicadores que nós falamos aqui e alguns deles que não foram falados pra serem 

respondidos com numeração, sabe? 

Entrevistado 3 – Ok. 
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Juliana – E eu agradeço imensamente. 

Entrevistado 3 – Obrigada você, pela oportunidade. O que você precisar estamos à disposição. 

Juliana – Então tá bom. Abraço pro Felipe. 

Entrevistado 3 – Aí foi bom? 

Juliana – Eu ainda não desliguei. Foi ótimo. 

 


