
#Somos
Fazemos projetos acontecerem

funarbe





Gestão estratégica
de fornecedores



Analistas de
compras

Nossa



Shirley Mônica Thatiane

Brenda

Flor

Thiago

Michelle

Jamilly
Adilson

Maria Clara

Patrícia

Thales

Fortunato

Yuri Wilson

Rosimeire

Samira
Juliana



profissionais

Atuando em compras
e importações

São 
e 3 estagiários

Compradores divididos em times de 4 profissionais,
Contendo em cada time 1 profissional responsável por
processos licitatórios e outro por processos
internacionais. Cada time possui sua cartela de
financiadoras específicas para execução das compras.

Um comprador responsável pelas compras de passagens
áreas, inscrições em eventos e livros nacionais.

Um Analista para acompanhamento de pedidos (baixas de
entregas, acompanhamento de entregas, cobranças...

Um Analista para gestão da carteira de fornecedores

O setor ainda conta com o suporte de 03 estagiários, que
auxiliam os times de compradores em seus processos.



executadosTrabalhos

agilidade e distribuição 
homogenia de tarefas+





Gestão na 
Acompanhamento de Key 
Performance Indicator e
metodologia de gestão de
fornecedores



O QUE ACOMPANHAMOS?

Monitoramento 
do tempo de 

compras e 
atrasos nas 

entregas por 
fornecedores; 

Identificação de 
fornecedores 

com maior 
volume de 

pedidos e maior 
volume de capital 

direcionado; 

Classificação de 
fornecedores de 

acordo com o 
grau de 

dependência 
(número de 

pedidos); 

Identificação dos 
fornecedores com 
maiores gargalos 
(ex: entregas em 

atraso);

Identificação 
das classes de 
produtos que 
demandam 

mais opções de 
fornecedores;

Criação de indicador 
de desempenho dos 
fornecedores (guia a 
tomada de decisão 

da gestão de 
fornecedores)

1 2 3 4 5 6



JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

AGOSTOMAIO

JUNHO

JULHO

SETEMBRO
OUTUBRO

TEMPO MÉDIO DE
COMPRADOR (DIAS)

Tempo de abertura de um pedido 
de compra até a emissão da 
autorização de fornecimento.



TEMPO MÉDIO DE
ATRASOS NAS ENTREGAS (DIAS)
Tempo de entregas dos fornecedores 
após realização das compras

Entre 15 e 30 dias

Até 15 dias
Acima de 30 dias

JANEIRO
FEVEREIRO

MARÇO ABRIL AGOSTOMAIO

JUNHO

JULHO SETEMBRO



TOTAL DO 
SETOR

20 33

84

27

2
4

72

6 6

25

1

1

1

3
16

Entre 15 e 30 dias

Até 15 dias
Acima de 30 dias

NÚMERO DE PEDIDOS
EM ANDAMENTO

Número de pedidos em andamento
Por time.



2000
FORNECEDORES

EM NÚMEROS
1097ATIVOS1097

2000
CADASTRADOS

+



Monitoramento 
de cumprimento 

de prazos de 
entrega; 

1 Prospecção
fornecedoresM A I S  

P R Ó X I M O
M A I S  
S EG U R O
M A I S  
E F I C I E N T E



S U P E R V I S O R  D E  C O M P R A S  F U N A R B E

A partir da identificação dos 
produtos demandantes de 
mais opções de 
fornecedores;

F O R T U N A T O  F O N S E C A

Participação em feiras de 
fornecedores (exemplo: Analítica 
Latin América);



Relacionamento
fornecedores



Frequente e 
contínuo contato
com os gerentes 
e supervisores de 
vendas dos 
fornecedores;

Reuniões presenciais e Calls
com os fornecedores, para 
tratar de melhorias nos 
processos, buscando soluções 
conjuntas referentes aos 
gargalos levantados;

Notificação de 
fornecedores por 
baixo desempenho 
nas compras;

1 2 3



Projeto
locais

Busca por fornecedores mais próximos
das instituições executoras, para
atender principalmente a pedidos de
valores menores;

Agilidade no processo de aquisição e
entrega;



Uma nova 
forma de fazer 
gestão!

Desenvolvimento

Levantamento e 
consolidação de 
dados sobre as 

compras

Informações sobre os valores executados em 
compras dentro dos projetos, segmentados 
por financiadora e por regiões: permite 
identificar onde os valores de financiamento 
estão sendo executados dentro do País. 



Compromisso 
constante com o 
desenvolvimento 
do país!



José Reis
Gerente da Unidade de Projetos
Fundação Arthur Bernardes
(31) 3899-7321
Viçosa/MG | Brasil

Obrigado!
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