
 

A Atividade de Compras 

                                                   Fernando Lopes de Souza da Cunha 

A atividade de logística envolve o suprimento de materiais. Nem 

todos concordaram com isto. BALLOU (1995:27) usou, em nossa opinião, na 

sua publicação anterior, um eufemismo, para não incorporar compra a 

atividade logística. Em vez de compra utilizou a obtenção como um destes 

componentes no segmento de apoio, mostrando que obtenção é diferente de 

compras. É dele a afirmativa de que obtenção é a atividade que deixa o 

produto disponível para o sistema logístico e trata da seleção das fontes de 

suprimento, das quantidades a serem adquiridas, da programação das 

compras e da forma pela qual o produto é comprado. Para nós obtenção é a 

mesma coisa de compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FONTE: BALLOU (2006:30). 

FIGURA 1 – A cadeia de suprimento para uma empresa 

 

O mesmo BALLOU (2001 e 2006) em novo texto, felizmente muda 

de opinião e considera a atividade de compras, com algumas ressalvas, como 

componente do processo logístico ao classificá-la como uma das atividades de 

suporte logístico. É uma visão ampliada e atualizada deste importante 



segmento logístico embasado em alguns tópicos que a seguir descrevemos 

para justificar a nossa inclusão de suprimento, compras, no conceito logístico 

(os grifos são nossos):  

Compras afeta diretamente o fluxo dos produtos 

no canal de suprimento físico, embora nem todas as 

atividades de compras sejam do interesse direto do 

profissional de logística. As decisões relativas à seleção 

dos pontos de embarque do fornecedor, à determinação 

das quantidades de compra, ao tempo do fluxo de 

suprimentos e à seleção da forma dos produtos e dos 

métodos de transporte do produto são algumas das 

decisões importantes que afetam os custos logísticos. 

(BALLOU, 2001) 

O autor citado considera que as compras na maioria das 

organizações representam de 40% a 60% do valor das vendas dos produtos o 

que significa que a redução aparentemente pequena de custos obtida na 

aquisição dos materiais podem ter um impacto maior em lucros do que 

melhorias iguais em outras áreas de custo-venda da organização. Tal 

procedimento é conhecido como princípio da alavancagem. Também o efeito 

“retorno sobre os ativos” ilustra a importância de compras. Somado aos lucros 

crescentes, os preços de compras reduzidos diminuem a base do ativo para a 

empresa o que resulta em um retorno sobre os ativos mais do que proporcional 

a redução dos preços. 

BALLOU valoriza profundamente a atividade de compras e a associa 

a logística ao afirmar que:  

O profissional de logística vê, nas atividades de 

compra, a oportunidade para reduzir custos 

substancialmente no tempo de fluxos dos materiais, em 

determinar as quantidades de compras, na fonte de 

materiais e nos ajustes das condições de 

venda.(BALLOU, 2006) 

 



Outro aspecto a analisar no âmbito da logística vinculado a compra é 

a quantidade. Existe um axioma em compras sempre verdadeiro que diz que a 

quantidade é vetor de preço, embora nem sempre seja interessante comprar 

em grandes quantidades. Assim as quantidades em que as compras são feitas 

e quando são feitas afetam o peço pago, o custo de transporte e o custo de 

manutenção de estoque. Uma estratégia correta é comprar apenas para 

satisfazer as necessidades que ocorram. Esta é uma estratégia just-in-time, 

também referida como comprando em cima da hora, porém raramente possível 

de ser aplicada num país como o Brasil. Alternativamente, alguma forma de 

compra antecipada pode ser usada. Isso pode ser vantajoso quando 

esperamos uma elevação futura nos preços.  

Ainda por esta ótica de compras em grandes quantidades vale 

destacar que não raro o agente de compras é incentivado a comprar em 

grandes quantidades. Os fornecedores muitas vezes oferecem preços mais 

baixos se forem compradas quantidades maiores, visto que se beneficiam das 

economias de escala e passam alguns benefícios para os compradores através 

de incentivos de preços. Duas formas de incentivos de preços são comuns: 

inclusivo e não inclusivo. 

Finalmente BALLOU observa sobre um novo sistema de compras 

freqüentemente adotado: 

Um comprador pode desejar negociar o melhor 

preço possível mas não deseja receber a quantidade total 

das compras de uma vez. Consequentemente, o 

comprador faz a oferta de comprar uma dada quantidade 

em unidades ou montante em unidades monetárias ao 

longo de um período de tempo. Este contrato pode ser 

para um item específico ou pode ser para uma variedade 

de itens cobertos sob um contrato geral em dinheiro. Para 

o comprador, esta é uma compra sem estoque, 

contudo há vantagem da compra do volume e de seus 

benefícios associados ao preço.” (BALLOU:2001)  

 

Outros autores concordam também, em seus conceitos, que compra 

faz parte da atividade logística. Assim, ao examinar o conceito emitido por 



CHRISTOPHER (1997:2), já citado aqui neste texto, encontramos que “... 

logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição...”. No 

conceito da Council of logistics Management – CLM –, interpretado por 

NOVAES (2001:36) ou por CARVANHA (2001:3), igualmente já citados, 

encontramos este ponto comum “... desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo...”. Compreendemos que desde o ponto de origem implica em passar 

pela atividade de suprimento pois raros bens chegam até a empresa sem 

passarem pelo processo de aquisição. 

Porém de todas as afirmativas de que o processo de suprimentos e 

consequentemente o processo de compra é inerente a atividade logística, e em 

especial em hospitais, vale citar o pensamento de BOWERSOX e CLOSS 

(2001:44/45) a respeito do assunto antes considerando que na visão destes 

autores a partir da compra inicial de materiais ou componentes, o processo 

logístico agrega valor movimentando o estoque quando e onde necessário (os 

grifos são nossos): 

“Para os grandes varejistas, as operações 

logísticas podem começar com o suprimento de 

produtos para revenda e podem terminar com a entrega 

ao consumidor ou a retirada dos produtos pelo próprio. 

Nos hospitais, a logística tem início com o suprimento 

de materiais e termina com o apoio total na cirurgia e 

na recuperação do paciente. O importante é que, 

qualquer que seja o tamanho do tipo da empresa, a 

logística é essencial e requer uma atenção contínua. Para 

melhor compreensão, é útil dividir as operações logísticas 

em três áreas: distribuição física, apoio à manufatura e 

suprimento. 

O suprimento abrange a compra e a organização 

da movimentação de entrada de materiais, de peças e 

de produtos acabados dos fornecedores, para as fábricas 

ou montadoras, depósitos ou lojas de varejo. Dependendo 

da situação, o processo de suprimento é comumente 

identificado por nomes diferentes. Embora existam 

realmente diferenças com relação a situações de 



suprimento, o termo suprimento é utilizado aqui para 

incluir todos os tipos de compras...” 

Vale também destacar que tanto na visão de BOWERSOX e CLOSS 

(2006) como na visão de BALLOU (2006) o suprimento engloba a 

disponibilidade de sortimento desejado de materiais onde e quando 

necessários. Assim da mesma forma que a distribuição física trata da saída de 

produtos, o suprimento engloba igualmente as operações de entrada tanto no 

recebimento de materiais, quanto nas operações de separação para 

montagem. 

A figura 2 demonstra que existe a partir dos fornecedores até os 

clientes, passando pelo apoio à manufatura e à distribuição física, e 

envolvendo o fluxo de materiais e o fluxo de informações, a integração logística 

na qual o suprimento (compras) está inserido. Mostra que existe uma relação 

mútua entre fornecedores e empresa, através do suprimento, e que esta faz 

parte do processo logístico.  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: BOWERSOX e CLOSS (2001:44) 

FIGURA 2 – A integração logística 

O suprimento, pois engloba em nossa análise a compra em si e a 

organização da movimentação de produtos no âmbito interno. A exemplo 

também de BOWERSOX e CLOSS (2001:45) o termo materiais utilizado em 

nosso estudo é empregado para identificar o estoque que está sendo 

movimentado para dentro da empresa, independentemente de seu estágio com 
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relação à revenda. O termo produto é usado para identificar o estoque 

disponível para compra por parte do consumidor. 

 

EXERCÍCIOS: 

01.  Faça uma ampla análise do texto. 

02.  Descreva a importância da atividade de compras para o sucesso da 

logística em uma organização de saúde. 

03.  Com base nos conceitos de logística vistos explique porque compras 

faz parte da logística. 

 


