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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo analisar a relação entre o pedido de compra efetuado pelos 

compradores da central de aprovisionamento de uma grande empresa e o 

acompanhamento, a partir do follow up, da entrega desses pedidos. Foi utilizado o método 

de estudo de caso, a fim de verificar essa relação em um ambiente real. Os conceitos de 

supply chain management, gestão de compras, compras de suprimentos, pedido de compra 

e follow up foram essenciais para o estudo. O resultado da pesquisa foi positivo em relação 

ao objetivo, pois o estudo comprovou a relação entre follow up dos pedidos de compra e a 

data de entrega dos materiais na empresa para a melhoria da cadeia de suprimento. 

 

Palavras-chave: Supply chain management.  Pedido de compra. Follow up. Lead time 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As organizações são consideradas entidades sociais com um sistema 

organizado, a fim de atingir um objetivo, um resultado.  São formadas por pessoas 

que trabalham juntas, uma colaborando com a outra, com um mesmo propósito, 

tendo responsabilidades diferentes, porém complementares, segundo Chiavenato 

(2004). 

Dentre as áreas funcionais, há a área de administração da produção e 

operação que é a responsável por todas as etapas de produção dos bens de 

consumo final. Trata-se de uma área ampla que abrange também toda a cadeia de 

suprimento, conhecida como supply chain management (SCM).  

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre follow up dos 

pedidos de compra e a data de entrega dos materiais na empresa para a melhoria 

do processo da supply chain. Para alcance deste objetivo o estudo buscou atender 

os seguintes propósitos específicos: 

 Identificar a realização do follow up entre os anos 2012 a 2015 e verificar sua 

relação com o lead time dos pedidos de compra. 

 Verificar a associação entre total de pedidos de compra e pedidos atrasados. 

A ideia de analisar a relação do procedimento do pedido de compra e o 

acompanhamento por meio do follow up, atraiu o interesse após dois anos de 

atividades no setor de compras de uma empresa multinacional, como central de 

aprovisionamento. 

O tema proposto tem sua importância na área de administração, pois é 

relevante no processo total dos pedidos de compra, desde a concretização do 

pedido junto ao fornecedor, até a entrega dos itens na empresa. Caso o pedido não 

chegue ao seu destino final na data estipulada, pode haver ruptura de estoque, 

perda matéria e até mesmo parada de produção, causando prejuízo à empresa. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A SCM abrange toda a cadeia de suprimentos, do fornecedor inicial ao 

consumidor final. Com isso está diretamente relacionada à gestão de compras. 
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A gestão de suprimentos e a gestão de compras são um dos principais 

pontos de uma organização, sendo que possui uma importância estratégica 

considerável, pois está diretamente ligado aos custos, tem que ser extremamente 

analisado a necessidade do material pedido e estar sempre atento aos menores 

custos com qualidade e os melhores prazos para que não ocorra imprevistos na 

produção. 

A área da SCM é responsável pela aquisição de matéria-prima, produtos 

de consumo imediato ou estocável e peças de reposição; responsável também pelo 

cálculo e políticas de estocagem, estoque e depreciação dos produtos, porém o 

estudo será focado na compra de peças de reposição (PDR) em uma empresa 

multinacional, fabricante de pneus. 

A fundamentação teórica deste estudo abordou os principais temas que são 

relevantes e sustentam a análise do estudo, destacando a gestão de compras, 

compras na cadeia de suprimentos, pedido de compra e follow up dos pedidos. 

 

2.1. Gestão de compras 

 

De acordo com a Lei nº 8.666, art 6º, III, de 21 de junho de 1993, Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos (BRASIL, 1993) compra é toda aquisição 

remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Para Cavalcanti e Maldonado (2008, p. 688) pode-se considerar compras 

como função administrativa, separada por diversos estágios que se relacionam entre 

si e necessitam de decisões a ser tomadas, associadas a qualidade, quantidade, 

origem, cronograma e custo de aquisição. 

O gestor da área de compras desempenha um papel fundamental em 

relação aos objetivos estratégicos de uma empresa, pois pode afetar a qualidade, a 

entrega dos produtos necessários e tem ação direta na redução do custo de 

aquisição dos produtos. Sendo assim, todas as ações feitas em compras têm que 

estar solidificadas com as estratégias funcionais e de acordo com as estratégias da 

corporação. 

O gestor da área é responsável por atividades que vão da seleção ao 

desenvolvimento dos fornecedores. Estes que, se flexíveis em relação à quantidade, 

pagamento, prazos e condições de entrega, auxiliarão no crescimento da 
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organização em longo prazo. A importância da gestão de fornecedores está alinhada 

ao processo estratégico, dessa forma, reconhecida em uma das cinco forças para 

obtenção de vantagem competitiva que, segundo Porter (2004), relacionar a 

organização ao meio ambiente é essencial para se obter uma estratégia competitiva 

adequada. As cinco forças de Porter são: barreiras de entrada, intensidade da 

rivalidade entre os concorrentes existentes, pressão dos produtos substitutos, poder 

de negociação dos fornecedores e poder de negociação dos compradores. 

Para Porter (2004) os compradores competem com a indústria forçando 

os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e 

jogando os concorrentes uns contra os outros, tudo à custa da rentabilidade da 

indústria. 

Com as cinco forças competitivas relacionadas à gestão de compras 

percebem-se no cenário empresarial os fornecedores aumentando os preços ou 

reduzindo a qualidade de seus produtos e serviços afetando diretamente a função 

do comprador, já que estes insistem por melhores preços e condições; as ameaças 

de entrada em que há uma possível queda dos preços ou aumento nos custos dos 

participantes atuais reduzindo a rentabilidade do setor; a pressão dos produtos 

substitutos, em que quanto mais atrativo o preço e desempenho oferecido pelo 

substituto, maior será a influência sobre os custos da organização, afetando a 

atividade de compras; e por último a rivalidade entre os concorrentes por melhor 

posição no mercado, tendo como consequência concorrência de preços, marketing 

diferenciado e garantia diversas. 

 

2.2. Compras na cadeia de suprimentos 

 

Entende-se cadeia de suprimentos como todas as partes do processo que 

estão indiretamente ou diretamente ligadas ao atendimento de um pedido de um 

cliente, de acordo com Novaes, 2001. Nela estão incluídos os fornecedores, 

fabricantes, logística, depósitos e varejos, transportadoras e os próprios clientes. 

 

Comprar afeta indiretamente o fluxo de produtos no canal de suprimento 
físico. As decisões relativas à seleção dos pontos de embarque do 
fornecedor, a determinação das quantidades de compra e os métodos de 
transporte, são algumas das decisões importantes que afetam os custos 
logísticos. (BALLOU, 2004, p. 327). 
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 Para Ballou (2004) a área de compras tem uma importância na cadeia 

de suprimentos de uma empresa por envolver aquisições de matérias, necessários 

na produção, e serviços. O autor afirma, também, que a cadeia de suprimento é de 

um modo dinâmico, onde estão envolvidos um fluxo de capital (dinheiro), produtos e 

informações em diferentes direções e estágios, que de certo modo se interagem 

com outros departamentos e áreas. 

Dentro das organizações a cadeia de suprimento tem como objetivo 

reduzir os custos, sempre ponderando as necessidades dos clientes. Também tem 

por finalidade administrar e controlar os fluxos de matérias entrantes, conforme 

Novaes, 2001. 

Para se ter um processo adequado em uma cadeia de suprimento, deve 

ser mensurado a lucratividade total, que, segundo Ballou (2004), é o lucro total a ser 

dividido pelos estágios da cadeia de suprimento, não podendo considerar estágios 

isolados e quanto maior sua lucratividade, melhor esta será. Dentro da cadeia todos 

os fluxos, como os de produtos, dinheiro e informações geram custos, com isso, 

quando melhor gerenciados, maior será o resultado da cadeia de suprimento. Nesse 

gerenciamento tem que haver controle dos fluxos entre os processos para maximizar 

a lucratividade total. 

A função de compras, na cadeia de suprimentos, segue algumas 

documentações que servem para todas as empresas, como: certificações, que são 

pré-requisitos importantes para a empresa e para seus fornecedores; lista de 

fornecedores homologados: relações dos fornecedores permitidos para realizar a 

compra, que atendem aos critérios exigidos pela empresa; contrato de fornecedor: 

contrato de fornecimento; relatório de PPM (partes por milhão), do fornecedor: que é 

o acompanhamento do desempenho do fornecedor; requisições de compra: 

solicitação de material por parte do cliente interno; cotações: oferta de preço do 

fornecedor; especificações técnicas: desenhos dos itens a serem comprados; pedido 

de compra e follow up. 

 

2.3. Pedido de compra 

 

O pedido de compra é um contrato formal de uma empresa solicitante da 

compra para um fornecedor, para que este coloque à disposição a quantidade de 
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itens exigidos ou o serviço solicitado em determinado prazo, devendo respeitar todas 

as condições impostas e características acordadas no ato da compra, conforme 

explica Luz (2013). 

O ponto do pedido de compra é quando há a necessidade de adquirir mais 

unidades do item (DECKER, 2011), já Pozo (2009) complementa que o ponto de 

pedido é a quantidade de peças que se tem em estoque e que garante que o 

processo produtivo não sofra problemas de continuidade, enquanto aguarda-se a 

chegada do lote de compra, durante o tempo de reposição. Esse tempo de entrega 

do pedido, que é considerado desde quando o pedido foi feito até a sua chegada à 

empresa, é chamado de lead time. Assim sendo, quando um item atinge o ponto de 

pedido, antes de atingir o estoque de segurança, também chamado de estoque 

mínimo, que é a mínima quantidade do item que deve existir para não prejudicar a 

produção, deve ser feito o pedido para ressuprimento do item.  

Há dois tipos de modelo de reposição das peças, contínua e periódica. 

Segundo Petrônio Martins e Paulo Renato (2009), o modelo de reposição contínua 

ou modelo do lote padrão, é quando o pedido de compra é emitido sempre que o 

nível de estoque atingir o ponto de pedido e com quantidades iguais ao lote 

econômico, e o modelo de reposição periódica ou modelo de intervalo padrão é 

quando os pedidos de compra são emitidos em intervalos de tempos fixos.  

 

2.4. Follow Up 

 

O follow up na área de compras refere-se quando o comprador realiza um 

pedido de compra e faz o acompanhamento para que o item chegue ao prazo 

correto. Trata-se de um procedimento muito utilizado pelos compradores, pois: 

Este sistema possibilita às pessoas envolvidas no processo de compras 
tomar decisões que culminem com a entrega das mercadorias (logística) de 
acordo com o que foi pedido, ou seja, nos prazos corretos, nas quantidades 
corretas e de conformidade com a especificação dos produtos solicitados e 
ainda um caminho de negociação com fornecedores. Também possibilita à 
empresa, condições de análise que minimizam a perda ou desvio de 
recursos. (GONZALES, 2003, pág. 56). 

 
 

 Na gestão empresarial o follow up utilizado traz desvantagens, pois os 

compradores utilizam parte de seu tempo acompanhando os pedidos já feitos, sendo 

que poderiam utilizar esse tempo negociando preços menores e melhores prazos de 
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entrega, porém as vantagens são mais consideráveis já que com esse procedimento 

há uma garantia da entrega do pedido no prazo e esse trabalho desenvolvido pela 

equipe impacta diretamente nos resultados da empresa e facilita as atividades dos 

solicitantes dos materiais, já que os materiais estarão no estoque na data correta. 

 Uma das principais preocupações dos gestores das empresas é 

interromper sua produção por falta de suprimentos. Quando a produção necessita de 

um item que não possui no estoque significa que o follow up não foi realizado de 

maneira correta e terá custos para que o item chegue à empresa antes de parar a 

produção, custos com o tempo que o comprador irá gastar verificando fornecedores 

alternativos que já possuem o item para pronta entrega e com o aumento do preço. 

A não realização desse acompanhamento, em último caso, pode acarretar parada 

de produção, causando perdas irreversíveis e prejuízos para a empresa. 

Para que não ocorra o atraso do suprimento o sistema do comprador tem 

que estar alinhado ao sistema do fornecedor, ambas as partes devem ter alinhadas 

as datas de entregas e as quantidades.  

Com o follow up de compra evita-se que o fornecedor não tenha recebido 

o pedido de compra, que tenha diferentes prazos de entrega e que tenha alguma 

dúvida técnica, podendo atender no prazo correto. 

Muitas empresas não realizam esse acompanhamento dos pedidos de 

compra, tendo custos maiores e prejuízos pelo atraso destes. 

 

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Pesquisa, em seu modo mais simples, significa investigar ou indagar por 

respostas, descobrir novos conhecimentos para um problema. Usa-se a pesquisa 

quando há uma indagação sem solução.  Para Gil (1999, p.42) é “um processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos científicos”. 

Para a elaboração deste estudo foi utilizada a pesquisa de natureza 

aplicada, pois o estudo será aplicado na empresa estudada; em relação à forma de 

abordagem do problema foi utilizada a pesquisa quantitativa, considerando os dados 

numéricos adquiridos da empresa. Tratando-se dos objetivos, a pesquisa foi 



11 
 

exploratória, pois o estudo está baseado em levantamento bibliográfico para ter uma 

visão geral do tema abordado e também foi abordada a descrição das 

características de determinada empresa. Quanto aos procedimentos técnicos, a 

pesquisa foi um estudo de caso, por meio de levantamento documental, com 

registros. E por fim, uma pesquisa com coleta de dados primários, dependentes e 

independentes com bases institucionais. 

A fim de complementar o estudo de caso, foi realizado tabelas com 

amostras feitas por aleatoriedade e também uma tabela de correlação como uma 

técnica de análise de dados juntamente com um teste de hipótese para esclarecer o 

estudo, no caso a análise de variância (ANOVA) foi utilizada para comparar a 

proporção entre os percentuais dos pedidos em atraso entre os anos de 2012 e 

2015. 

Considerando que a faixa de correlação é dividida em partes: 0,00 a 0,30 

é aceita como uma correlação fraca; de 0,30 a 0,60 uma correlação moderada; 0,60 

a 0,90 a correlação é forte e de 0,90 a 1,00 é considerada uma relação muito forte. 

(LIRA, 2004). 

A análise ocorreu numa amostra de 12 empresas num total de 200 que 

formavam o cadastro de fornecedores, esta ocorreu de forma aleatória por sorteio 

simples. 

 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

A organização estudada é uma multinacional referência no segmento de 

cabos e pneus, de origem francesa, com instalação no interior do Rio de Janeiro. 

Inaugurada na década de 1980, produzia somente cabos e fios para pneus e 

compostos de alto desempenho para serem exportados, porém em meados de 

2012, expandiu e começou a produzir pneus para carros de passeios e 

caminhonetes. 

Com o aumento da produção da empresa, consequentemente, houve um 

aumento de pedidos de compra, com isso, maior número de suprimentos em 

atrasos. O aumento significativo dos pedidos de compra e a não contratação de 
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novos funcionários foi uma limitação para a área de compras, tendo mais peças para 

comprar e para acompanhar o pedido até sua chegada. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi considerado os pedidos de 

compra de peças de reposição, conhecidas como PDR, que são feitos pelos 

compradores da Central de Aprovisionamento da empresa escolhida. Essas peças 

chegam à empresa e se alocam no armazém.  

A partir do crescimento da empresa, começaram a acontecer falhas no 

processo de compra e de follow up, como, pedidos atrasados, parada de produção, 

perda matéria e prejuízos. 

Foram considerados os pedidos de compra realizados nos anos de 2012 

a maio de 2015, analisando os que chegaram na data estipulada e os atrasados. 

Considerou-se também o lead time: tempo de entrega dos pedidos de compra, dos 

fornecedores no primeiro semestre de 2015, Buscou-se identificar os fornecedores 

que possuem os maiores números de pedidos são os mesmos que mais atrasam as 

entregas. 

A empresa onde o estudo foi efetuado realiza diariamente um 

acompanhamento do follow up dos pedidos de compra. Como tem seu próprio 

modelo de acompanhamento em todas as áreas da empresa, na área de compras 

acompanha-se dez pedidos que chegaram no dia, para que seja escolhido dois 

pedidos atrasados e feito um plano de ação junto ao fornecedor, para que o atraso 

deixe de ocorrer. Porém esse é um método falho, pois há um modo fácil de burlar e 

escolher somente os dez pedidos que não estão atrasados, sendo assim, não tem 

plano de ação e os fornecedores não são notificados do atraso. 

Nessa empresa, a central de aprovisionamento, área de compras, 

corresponde a dois funcionários efetivos e um estagiário para auxiliar nas tarefas 

diárias. No ano de 2012 cada comprador e o estagiário realizava seu próprio follow 

up, sendo responsável pela compra até a chegada do material, sendo que nessa 

fase o estagiário tinha total poder de compra. Esse modo foi alterado no segundo 

semestre de 2013, em que o acompanhamento começou a ser realizado somente 

pelo estagiário do setor, com isso os dois compradores eram responsáveis por todas 

as compras e o estagiário somente pelo follow up e outras funções administrativas. 

Com isso, nos anos seguintes, o estagiário se aprofundou nessa função de 

acompanhamento. 
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No estudo foi considerado o número de funcionários, incluindo o 

estagiário e os totais de pedidos de compra de cada ano, sendo verificado como foi 

feito o acompanhamento de follow up e analisando os resultados. 

Com relação ao questionamento “se maior número de pedido de compra, 

maior o lead time e maior o número de atraso”, foram levantados dados de 55 

fornecedores da empresa, para que fosse feita a relação entre total de pedidos e 

pedidos em atraso. Para complementar essa questão, foi feito um teste básico de 

correlação, em que, de acordo com Correia, (2003, p. 106), “correlação é a relação 

entre duas ou mais variáveis, que podem conduzir à melhores tomadas de 

decisões”. 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O estudo procurou analisar a relação entre o follow up e o pedido de 

compra, sendo que há diversas formas de se realizar um pedido de compra com o 

fornecedor, porém deve-se sempre seguir uma lógica, na qual tem que haver a 

solicitação do material, cotação, escolha do fornecedor e a emissão do pedido de 

compra. Cada empresa realiza de uma maneira diferente, porém tendo o mesmo 

objetivo, que o pedido de compra chegue corretamente ao fornecedor, sendo 

respeitados a quantidade, qualidade, prazos e pagamentos. 

Na empresa estudada o pedido de compra era realizado da seguinte 

forma: o comprador recebe uma requisição de compra (OR), através do sistema 

JDE, feita pelos operadores do armazém que possuem controle sobre as 

quantidades de peças no estoque, nessa OR está especificado o que deve ser 

comprado, como o item, o modelo e a quantidade. Após a análise da requisição, 

sendo que pode ser feita em sete dias, o comprador verifica os fabricantes que são 

homologados para a compra e realiza a pesquisa de preços através de cotações, 

que são necessárias três cotações de diferentes fornecedores. Sendo assim, o 

comprador escolhe o fornecedor que possuir o menor preço com as melhores 

qualidades do material e melhor prazo de entrega, no caso da empresa estudada. 

Então o comprador emite o pedido de compra e envia ao fornecedor com todas as 

condições, e realiza o follow up para que o pedido chegue até a data estipulada. 
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Nesta mesma empresa são realizados dois tipos de follow up, o 

preventivo e o corretivo. O preventivo é realizado antes do prazo limite, para ter a 

garantia que o suprimento chegará na data correta e o corretivo é realizado após o 

atraso do pedido, buscando informações do motivo do atraso e da nova data de 

entrega. Nesse caso os follow up são realizados da seguinte maneira: após o envio 

do pedido de compra, o comprador verifica se houve confirmação de recebimento e 

se houve aprovação do prazo de entrega, caso não tenha essa confirmação, o 

comprador entra em contato com o fornecedor para entender o motivo da não 

confirmação e alinhar a data de entrega, informando sempre o armazém. Após o 

atraso do pedido de compra o comprador entra em contato com o fornecedor para 

analisar o motivo do atraso e verificar com o armazém se pode reajustar o prazo de 

entrega. O procedimento é realizado pelo estagiário da área de compras. Os 

compradores efetuam a emissão dos pedidos de compra de toda a empresa e após 

a emissão os estagiários têm acesso a esses pedidos, através do sistema, e realiza 

esse acompanhamento para ter retornos dos fornecedores a respeito dos pedidos 

de compra. 

Nos pedidos de compra podem ocorrer alguns imprevistos internos e 

externos, como por exemplo, a compra de um item urgente, imprevisto interno, ou 

dúvidas técnicas, imprevisto externo. Por vezes em uma empresa certo item é 

consumido de maneira rápida, por ter problemas de fabricação ou foi consumido de 

forma incorreta, com isso, os compradores dão prioridade a esta requisição e 

realizam de maneira mais eficiente a compra para que o material esteja no estoque 

em menor tempo possível. Outro imprevisto que pode ocorrer é o fornecedor ter 

dúvidas técnicas em relação à fabricação do material, e com isso, o comprador tem 

que verificar com o armazém e com o requisitante interno, comprometendo o fluxo e 

período de compra. 

Na empresa que está sendo considerada, os compradores utilizam o 

prazo de 30 dias para que o material comprado esteja no estoque da empresa. Esse 

prazo significa a data limite de 30 dias após a emissão do pedido de compra para a 

entrega do material, sendo preferível que chegue antes do prazo. Nessa empresa 

era comum a entrega parcial, pois assim o estoque vai sendo abastecido e nunca 

fica zerado. 
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Após a emissão do pedido de compra e o envio para o fornecedor, os 

compradores tem que realizar o acompanhamento desse pedido, através do follow 

up, para que o mesmo não ultrapasse a data limite de entrega. 

         No ano de 2012 não havia nenhuma pessoa com a tarefa específica de 

acompanhamento do pedido, cada comprador realizava seu próprio follow up e 34% 

dos pedidos efetuados nesse ano chegaram atrasados, causando parada de 

produção e perda matéria. 

Já no ano de 2013, o primeiro semestre foi feito do mesmo modo do ano 

passado e no segundo semestre foi realizado o follow up corretivo, porém como 

estava sendo implementado apareceram algumas dificuldades, tais como, modo de 

realização, quais pedidos seriam priorizados e qual a ação a ser tomada. Nesse 

cenário, obteve-se 24% dos pedidos entregues atrasados. 

Em 2014, o acompanhamento foi realizado o ano inteiro, porém somente 

o corretivo, que tratava dos pedidos que já estavam em atraso, para que chegassem 

ao menor tempo possível e não causasse maiores danos. Com isso 23% do total 

dos pedidos realizados nesse ano chegaram atrasados. 

Já nos primeiros meses de 2015, o estagiário, inteiramente responsável 

pelo acompanhamento, realizava o follow up preventivo e o corretivo, para que o 

índice de atraso ficasse menor, pois seriam cobrados os pedidos antes da entrega e 

depois, caso estivessem em atraso. Nesse caso 16% dos pedidos de compra foram 

entregues em atraso, diminuindo a ocorrência de prejuízos. 

Entre os anos estudados, o ano de 2012 apresentou um total de 5234 

pedidos de compra, sendo 3446 entregues na data correta e 1788 entregues em 

atraso. No ano de 2013 em um total de 5775 pedidos, 4397 pedidos chegaram na 

data estipulada e 1378 chegaram em atraso. Em 2014 foram efetuados 5876 

pedidos de compra, entre eles 4568 foram entregues corretos e 1308 entregues em 

atraso. E, por fim, nos primeiros cinco meses de 2015 apresentaram 3186 pedidos 

de compra, em que 2692 entregues na data correta e 494 pedidos em atraso. 
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Tabela 01: Pedidos de compra da empresa estudada  

Pedidos / Ano Total de 

Pedidos 

Pedidos na 

Data 

Pedidos 

Atrasados      

% Pedidos 

Atrasados 

2012 5234 3446 1788 34% 

2013 5775 4397 1378 24% 

2014 5876 4568 1308 23% 

Até Maio – 

2015 

3186 2692 494 16% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com todos os dados apresentados acima, temos como resultado que se há 

um acompanhamento mais rígido sobre os pedidos de compra, como o follow up 

preventivo e o corretivo, a taxa de pedidos atrasados é menor, tendo propensão à 

queda nos demais anos seguintes, caso o acompanhamento seja seguido 

corretamente, sem pausas. 

 

Tabela 02: ANOVA dos percentuais de pedidos atrasados  

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P* F crítico 

Entre grupos 8106412 1 8106412 9695746 0,0000 5,98 

Dentro dos grupos 5,016475 6 0,836079 
   Total 8106417 7 

    * Nível de Sigificância de 0,05          
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da ANOVA apontam que há diferenças estatísticas, 

indicado pelo baixo valor da estatística observada (valor-p) no o percentual de 

pedidos em atraso entre os anos pesquisados. Esse resultado da análise do estudo 

salienta que o follow up bem executado é um processo importante na área de 

compras, considerando que tem a função de prevenir e corrigir erros, a fim de 

precaver parada de produção, perda matéria e prejuízos. 

Com um estudo mais detalhado de todos os pedidos de compra de PDR 

sem descriminação de impacto no processo, ou seja, itens importantes a ponto de 

parar produção e itens nem tanto relevantes, dessa empresa, foi possível assimilar o 

número mensal de pedidos atrasados dos anos estudados. Com esses dados, 
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compreendeu-se que a taxa de atraso, nem sempre coincidia com o número total de 

pedidos, ou seja, o mês que tinha uma quantidade maior de pedido, não era o 

mesmo que atrasava mais. 

 

 

Figura 01: Taxa de atraso x Total de pedido mensal 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 02: Taxa de atraso x Total de pedido mensal 2013 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Vale ressaltar que em meados de 2012 a quantidade de pedidos 

realizados pela central de aprovisionamento dessa empresa aumentou, resultado da 

instalação de outra linha de produção na mesma unidade da empresa, sendo assim 

o follow up, de fato, só começou a ser realizado no segundo semestre de 2013, 

podendo ser notado a queda de pedidos em atraso. 

Comparando ambos com o ano de 2014, temos como resultado um ano 

com uma menor taxa de atraso, mas também a taxa não é relativa à quantidade de 

pedido, segundo a F3. 

 

 

Figura 03: Taxa de atraso x Total de pedido mensal / 2014 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando o ano de 2015, a taxa de atraso continua em uma queda, 

relativamente significante, explicitado na F4. 

 

Figura 04: Taxa de atraso x Total de pedido mensal / 2015  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme consolidado no gráfico da Figura 05, foi possível chegar ao 

resultado da queda da taxa de atraso de 34% para 16%. 

 

 

Figura 05: Taxa de pedido Atrasado Anual 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação ao lead time em dias de entrega e de atraso dos pedidos de 

compra, é possível compreender que conforme a taxa de atraso diminui, o lead time 

em dia de atraso também diminui, sendo explicitado na F6. Considerando que a data 

de entrega é de 30 dias após a solicitação do pedido, com isso, pedidos que 

atrasam 47 dias, significa que a entrega foi realizada 17 dias após o prazo de 30 

dias. 

 

 

Figura 06: Lead time x Taxa anual de atraso 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os valores detalhados dos períodos de entrega e atrasos podem ser vistos no 

apêndice 1, onde é possível identificar o lead time, em dias, dos pedidos entregues 

na data correta e os que atrasaram. 

 

Com isso pode ser observado que o lead time de entrega correta, é quase 

constante, ou seja, os fornecedores que realizam a entrega dentro do prazo 

estipulado, a fazem dentro de 15 e 20 dias, tendo como média 18 dias. 

 

 

Figura 07: Lead time de entrega 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação ao lead time de cada fornecedor, há como resultado que o 

follow up auxilia na redução do lead time e, por conseguinte, apoia na redução do 

tempo de atraso do pedido de compra, sendo o acompanhamento realizado de 

forma correta e focada. 

 

Tabela 03: Lead Time Fornecedores (Continua) 

Fornecedor Lead 

Time 

(dias) 

Total de 

Pedidos 

Ped. 

Entregue 

no dia  

Pedidos 

Atrasados  

Ped. 

Entregue 

no dia 

(%) 

Ped. 

Entregue 

atraso 

(%) 

F1 10 178 178 0 100% 0% 

F2 18 298 298 0 100% 0% 

F3 22 78 77 1 99% 1% 

F4 20 136 126 10 93% 7% 
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Tabela 03: Lead Time Fornecedores (Continuação) 
 

F5 35 48 39 9 81% 19% 

F6 29 209 146 63 70% 30% 

F7 52 40 26 14 65% 35% 

F8 39 21 13 8 62% 38% 

F9 42 56 27 29 48% 52% 

F10 52 4 1 3 25% 75% 

F11 52 9 0 9 0% 100% 

F12 49 16 0 16 0% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na distribuição dos dados entre os fornecedores percebe-se que o fornecedor 

que possui a maior quantidade de pedido de compra não é o mesmo que possuir o 

maior número de pedidos atrasados. Dentre os fornecedores avaliados há um total 

de 298 pedidos para o mesmo fornecedor, sendo que, nenhum foi entregue em 

atraso, ao mesmo tempo, há fornecedor com o total de 16 pedidos de compra com 

100% de atraso. 

Para analisar os efeitos da ação de follow up sobre a redução do período de 

atraso foi realizada uma correlação entre as variáveis: lead time, total de pedidos e 

percentual de pedidos com atrasos para cada fornecedor, conforme a T3. 

Esta tabela de correlação consiste apenas a amostra que ainda existe 

problema, foi feita a partir dos fornecedores que ainda realizaram entregas em 

atraso no ano de 2015, mesmo tendo o acompanhamento preventivo e corretivo. 

 

Tabela 04: Matriz de Correlação 

Fornecedor Lead  
Time (dias) 

Total de 
 Pedidos 

Ped. Entregue  
com atraso (%) 

Lead 
Time (dias) 

1   

Total de 
Pedidos 

-0,78923 
 

1  

Ped. Entregue 
com atraso (%) 

0,854695 
 

-0,67062 
 

1 

Nível de significância de 0,05 
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Com os dados apresentados no estudo, foi possível compreender uma 

forte correlação negativa de -0,78 entre o lead time e o volume total de pedidos, 

sendo que são variáveis indiretas, tendo como lógica que se um fornecedor possuir 

um lead time menor, os compradores realizarão mais pedidos de compras com esse 

fornecedor, já que é confiável realizando entregas em prazos corretos, sendo assim, 

o volume de pedidos aumenta.  

Também foi observado que há uma correlação negativa moderada de -

0,67 entre o total de pedidos de compra efetuados pelos compradores e os pedidos 

que chegam atrasados, ou seja, há um relacionamento inverso e moderado entre as 

duas variáveis, quanto maior quantidade de pedidos, menor é o percentual de 

atrasos. 

As duas correlações citadas acima possuem um forte envolvimento, ou 

seja, quando o lead time de um fornecedor é menor consequentemente os pedidos 

serão entregues nos prazos corretos, fazendo com que os compradores aumentem 

a quantidade de pedido efetuado com esse bom fornecedor, já que possuem a 

certeza da entrega dos suprimentos na data estipulada. 

E por fim, pode-se compreender que considerando as variáveis 

porcentagem de pedidos em atraso e lead time, temos uma forte correlação positiva 

de 0,85, tendo uma relação direta entre as variáveis, isto é, fornecedores com lead 

time maior, possuem maior porcentagem de pedidos em atraso, já que não cumprem 

prazos estipulados. Quando o fornecedor possuir um lead time grande, por 

conseguinte terá uma alta quantidade de pedido em atraso, logo terão a diminuição 

do volume de pedido de compra, portanto, como citado no estudo, os compradores e 

os fornecedores têm que possuir uma relação mútua de confiança. Para Cavalcanti 

e Maldonado (2008, p. 682) o processo de compras se tornou um processo 

complexo e dependente de atores comprometidos e conscientes de seu papel, no 

caso os compradores e os fornecedores. 

Uma empresa funciona com recarga de suprimentos comprados e se não 

chegarem ao prazo correto, causa danos e prejuízos. Um fornecedor com um 

grande lead time tem alta possibilidade de não entregar seus pedidos na data 

estabelecida com o comprador, tornando um fornecedor não confiável, e como 
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afirma Ballou (2004) optar pelo fornecedor correto é uma decisão que afeta os 

custos. 

A SCM tem como objetivo reduzir os custos, e como considera Pozo 

(2009) esse é um setor responsável pelos resultados de uma organização, porém se 

o fornecedor não entregar o pedido no prazo, haverá maiores custos com a 

realização de um pedido de compra de emergência, não sendo favorável para a 

empresa. 

As correlações citadas podem ser verificadas ao realizar o follow up, que 

serve para o acompanhamento dos pedidos de compra, podendo ter ciência do 

tempo de entrega e da quantidade de pedidos em atraso, sendo que com um maior 

follow up, menor será a porcentagem de atraso e também menor será o lead time. 

Quando há a correlação positiva entre a porcentagem de atraso e o lead time, indica 

que o follow up não foi efetuado adequadamente, pois o pedido não chegou na data 

estipulada, deste modo teve um grande lead time, tendo uma relação direta entre as 

variáveis. Já quando ocorre as correlações negativas, revelam que o follow up foi 

efetuado de maneira correta, tendo os pedidos chegando nos prazos e mantendo o 

lead time correto, como resultado, aumentando a quantidade de pedido com este 

fornecedor. 

Neste sentido o follow up apresentou benefícios à redução das entregas dos 

pedidos reforçando que as organizações que pretendem continuar competitivas 

devem focar no acompanhamento dos pedidos de compra para não ter piores danos 

e manter bom relacionamento entre os compradores e os fornecedores, pois toda 

grande empresa tem uma ampla relação de dependência de seus fornecedores, que 

quanto mais confiável, melhor. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Ao longo do estudo pôde ser entendido a respeito da gestão de compras, 

passando por compras na cadeia de suprimento, pedido de compra e follow up, 

trazendo conceitos importantes que foram essenciais para o entendimento do estudo 

de caso. 
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Quanto ao objetivo geral que foi o de analisar a relação entre follow up 

dos pedidos de compra e a data de entrega dos materiais na empresa para a 

melhoria do processo da supply chain, conclui-se que com um maior 

acompanhamento desses pedidos, menor a possibilidade de atraso, fazendo com 

que estoque permaneça mais completo, sem peças faltantes e sem ruptura de 

estoque. Sendo assim, o setor de estoque consegue atender a maioria de seus 

clientes internos e diminui a taxa de parada de produção, perda matéria e prejuízos 

por conta de ausência de peças de reposição. 

Quanto aos objetivos específicos que foi de identificar a realização do follow 

up entre os anos 2012 a 2015 e verificar sua relação com o lead time dos pedidos de 

compra, foi possível evidenciar que houve uma queda da porcentagem de atraso 

dos pedidos de compra entre os anos de 2012 e 2015 e que quanto menor a taxa de 

atraso, menor o lead time de entrega. Outro objetivo específico de verificar a 

associação entre o total de pedidos de compra e pedidos atrasados, foi possível 

estabelecer que uma correlação negativa de variáveis indiretas significa que o follow 

up foi realizado corretamente, porém uma correlação positiva indica que o follow up 

não foi adequado. Assim foi possível evidenciar a contribuição que quanto melhor 

realizado o follow up, a chance dos pedidos chegarem no prazo correto é maior, 

conclui-se que o acompanhamento preventivo e corretivo colabora para a entrega 

dos pedidos na data acordada entre o comprador e o fornecedor. 

Foi possível apresentar que um follow up bem realizado diminui a taxa de 

pedidos de compra em atraso, contudo não foi observado relação entre a taxa 

mensal de pedido atrasado e a quantidade total de pedidos por mês, há meses com 

uma grande quantidade de pedidos de compra com baixa taxa de atraso, mas ao 

longo dos anos essa taxa foi decrescendo. 

Os resultados apontam que o lead time de atraso decresce com o follow 

up e o lead time de entrega correta, que é praticamente constante, entre 15 e 20 

dias, tendo como média 18 dias para a entrega.  

Percebe-se que o procedimento de follow up é muito importante, pois 

possibilita as empresas a verificarem melhor os pedidos de compra, prazos de 

entrega e qualidade dos produtos, tendo menos custos para a empresa, já que, 

como afirma Pozo, a SCM é um setor responsável pelo custo da organização  e foi 
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comprovado no estudo que sem a realização do acompanhamento tem como 

consequência a falta de um suprimento e isso gera um custo para a empresa. 

As limitações encontradas para a realização desse estudo foram os 

poucos dados do ano de 2015, a não obtenção dos dados econômicos, como valor 

de prejuízos com os pedidos que atrasaram, não foi possível a diferenciação dos 

fornecedores por porte ou distância e também que o resultado encontrado é 

específico para a empresa estudada, sendo necessário novos estudos para cada 

empresas.  

Para as demais empresas que também possuem uma alta taxa de 

pedidos em atraso e consequentemente alguns prejuízos, esse estudo serviu como 

uma contribuição, mostrando que o follow up bem realizado funciona juntamente 

com a gestão de supply chain. 

Sugere-se um plano de ação sobre a empresa em resposta aos atrasos 

dos pedidos de compra, uma proposição para um novo estudo, para complementar o 

estudo acima, seria realizar um plano de ação junto aos fornecedores, para verificar 

as ações cabíveis para reduzir, ou até mesmo acabar, com esses atrasos. Enfim, o 

estudo permitiu compreender o processo de pedido de compra e de follow up de 

uma grande empresa e extrair conclusões relevantes sobre o tema. 
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