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RESUMO
A crise econômica no país nos últimos anos evidenciou a necessidade das empresas de
reduzirem custos. Na construção civil essas circunstâncias deram destaque para o setor de
compras, já que a aquisição de bens e serviços é um dos pilares para o lucro de um
empreendimento. Nesse contexto, o comércio eletrônico no setor de compras em empresas de
construção civil propõe agilidade, gestão e economia no processo de obtenção de materiais e
por isso vem ganhando adesão das construtoras. O presente trabalho teve como objetivo
explorar como a ferramenta de comércio eletrônico pode auxiliar na gestão e tomada de decisão
na perspectiva dos fornecedores. Para auxiliar no entendimento, primeiramente são
apresentados alguns conceitos como o de cadeia de suprimentos, setor de compras, tecnologias
da informação e comércio eletrônico. Foi desenvolvido um dashboard interativo com a
ferramenta PowerBI que possibilita visualizar as taxas de participação, vendas, propostas
enviadas sem sucesso, cidades, construtoras e insumos com maior número de solicitações assim
como maior quantidade de vendas e valores vendidos para cada categoria. Ao final do
desenvolvimento do presente trabalho, concluiu-se que o dashboard auxilia na priorização de
resposta de cotações, estruturação de regras de negócio e pode consequentemente potencializar
as vendas dos fornecedores. Entretanto, ainda existe a necessidade de desenvolver ferramentas
dentro do sistema-estudo para melhorar a usabilidade dos fornecedores. Outro ponto de
destaque concluído com o final da análise é que para prover uma investigação mais completa
dentro do dashboard, seria importante integrá-lo não só a um sistema, mas sim a toda a sua
base de clientes, de modo a permitir uma avaliação completa do seu cenário de vendas.
Palavras-chave: Cadeia de suprimentos, setor de compras, tecnologia da informação, comércio
eletrônico, construtoras, fornecedores, dashboard.

ABSTRACT
The Brazilian recent economic crisis has highlighted the need for companies to reduce costs. In
the civil construction sector, these circumstances made the purchasing section stand out, as the
acquisition of goods and services is one of the pillars for the profitability of a venture. In this
context, e-commerce in the purchasing section in construction companies proposes agility,
management and economy in the process of obtaining materials and for this reason has been
gaining adhesion from construction companies. This study aims to explore how the e-commerce
tool can help in management and decision making from the perspective of suppliers. For a better
understanding, some concepts such as supply chain, procurement, information technology and
e-commerce are presented. An interactive dashboard was developed using the PowerBI tool,
which allows the visualization of participation index, sales, unsuccessfully sent proposals,
cities, construction companies and the most requested products, as well as the biggest amount
of sales and the prices for each category. At the end of the study, it could be concluded that the
dashboard helps in prioritizing price quote response, structuring business rules and can
consequently boost suppliers' sales. However, it is still needed to develop tools within the study
system to improve suppliers' usability. Another point concluded at the end of the review is that
in order to provide a more complete investigation within the dashboard, it would be important
to integrate it not only with a system but with its entire customer base, in order to enable a
complete evaluation of its sales scenario.
Keywords: Supply chain, purchasing industry, information technology, e-commerce,

construction companies, suppliers, dashboard.
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1. INTRODUÇÃO
O setor da construção civil é um pilar fundamental para o desenvolvimento de um país,
através de dois segmentos principais, o social e o econômico. Socialmente, a indústria da
construção visa o bem-estar da população, provendo infraestrutura e edificações alinhadas com
a preservação ambiental. De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(2018), economicamente o setor gera empregos, apenas no primeiro trimestre de 2018 foram
19.108 novas vagas com carteira assinada. O ramo mobiliza elevado volume financeiro e exerce
participação ativa na cadeia de suprimentos, sendo representados por dados da Câmara, como
o aumento de 1,0% na produção industrial de materiais da construção e um acréscimo de 2,8%
no faturamento da indústria de materiais do setor.
Historicamente, o desempenho do mercado da construção civil é influenciado pelo
contexto econômico do país. Com a crise econômica no Brasil nos últimos anos, o setor da
construção foi afetado resultando em uma época de estagnação no seu desenvolvimento (VAZ,
2017). De acordo com o Jornal do Estado de Minas (2019) o PIB do setor teve uma diminuição
de 28% entre os anos de 2014 e 2018.
As crises tornam-se cenários oportunos para o surgimento de novas estratégias, devido
à necessidade de inovação para manter-se no mercado. Barros (1996) salienta que para se
manter competitivas, as empresas devem focar em estratégias produtivas e inovadoras,
reorganizando processos e racionalizando custos e atividades.
Nas empresas de construção civil, uma das funções organizacionais que tem recebido
maior atenção é a de compras, haja vista que a aquisição de materiais e serviços, envolve grande
parte dos recursos financeiros da empresa construtora (SANTOS; JUNGLES, 2008).
De acordo com Etchalus e Paula (2006) grande parte das empresas, na indústria da
construção civil visualiza a tecnologia da informação como uma ferramenta para resolver
problemas pontuais, podendo estar relacionados a diversos segmentos do setor, como o
gerenciamento de projetos, sistemas de orçamentos, planejamento e controle de obras,
programas contábeis e administrativos, entre outros. Entretanto Laurindo et al. (2001) salientam
que o caminho para este sucesso não está mais relacionado somente com o hardware e o
software utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento
da TI com a estratégia e as características da empresa e de sua estrutura organizacional.
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Segundo Santos (2002) uma ferramenta que pode auxiliar o gerenciamento mais ágil e
enxuto deste processo é o comércio eletrônico, visto que, esta tecnologia pode realizar grande
parte das atividades operacionais que envolvem o processo de compras de materiais. Contudo,
o setor de compras ainda é interpretado como uma função na qual as atividades são burocráticas
e repetitivas, de cunho estritamente mecânico e tático dentro das empresas (LUCIANO, 2011).

1.1. Justificativa
A função de compras de uma construtora tem ganhado destaque, pois além de exercer
grande interferência com o financeiro global do empreendimento em construção e, por vezes,
da empresa como um todo, também é responsável pela qualidade dos materiais e serviços,
flexibilizando condições de pagamento e auxiliando no cumprimento do prazo de entrega
(SANTOS; JUNGLES, 2008). Buscando economia e eficiência, é de conhecimento geral que o
mercado tem proposto novos processos de cotação e aquisição de materiais, tendenciados a
envolverem meios tecnológicos, devido aos benefícios e êxitos que vem mostrando em
adaptação de atividades em diversos setores.
Neste contexto, uma construtech - termo utilizado para se referir a empresas de
tecnologia para a construção civil - desenvolveu um sistema online de compras e cotações para
a construção civil, visando conectar construtoras e fornecedores de maneira eficiente,
promovendo gestão, agilidade e economia financeira para seus clientes, que em um primeiro
momento, são apenas as construtoras.
Apesar das construtoras serem os usuários pagantes do sistema, para o sucesso da
plataforma é necessária intensa participação dos fornecedores, disponibilizando propostas de
modo que a construtora possa analisar orçamentos competitivos e tomar a sua decisão de
compra. Nessa circunstância, a empresa verificou que para manter os fornecedores ativos na
plataforma, existe a necessidade dos mesmos poderem acompanhar seus desempenhos,
realizando análises referentes às oportunidades recebidas e as ações realizadas no sistema.
Entretanto, a funcionalidade de acompanhamento do desempenho para o fornecedor ainda é
inexistente.
Dessa forma, o problema de pesquisa deste trabalho é propor um modelo de dashboard
de análise de desempenho do fornecedor aplicado a uma plataforma de compras e cotações
online para a construção civil.
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1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo Geral
Propor, estruturar e aplicar um modelo de dashboard de análise de métricas do
desempenho de fornecedores dentro de uma plataforma de compras e cotações online para
construção civil
1.2.2. Objetivos específicos
Visando alcançar o objetivo geral proposto, tem-se como objetivos específicos:
a) avaliar o estado atual e os processos que envolvem fornecedores da empresa escolhida
para análise;
b) identificar quais são as principais métricas de desempenho de interesse para os
fornecedores;
c) elaborar e aplicar um dashboard de métricas para fornecedores ao banco de dados da
empresa escolhida para análise;
d) expor considerações finais e conclusões sobre o estudo de caso e modelo de dashboard
proposto.

1.3. Delimitação da Pesquisa
A avaliação de dados e de desempenho é essencial para compreender as dinâmicas e o
mercado em que uma empresa está inserida. Nesse contexto, o presente trabalho é focado na
proposta e desenvolvimento de uma ferramenta que permita a análise de desempenho de
fornecedores em uma plataforma de compras e cotações online para a construção civil.
O dashboard pode ser utilizado para extrair diversas informações, que visam desde taxas
de retorno de respostas, informações sobre regiões e clientes com maiores demandas de
cotações, até insumos mais cotados e vendidos. Outras combinações de dados poderiam ser
propostas, entretanto, optou-se por limitar as informações as mais solicitadas pelos usuários,
tanto pelo conhecimento de trabalho da autora, como pelo relatado em conversa com
colaboradores da empresa-estudo.
Pelo fato do sistema-estudo não possuir perfil gestor, as análises das empresas no estudo
de caso se limitaram a apenas um vendedor associado ao fornecedor. De modo a tornar os dados
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mais assertivos, as informações foram extraídas do vendedor com maior taxa de participação
no sistema e/ou maior demanda de solicitações.
A empresa-estudo está desenvolvendo produtos para comercializar com os
fornecedores, entre eles o dashboard de análise de desempenho. Por esse motivo, com o intuito
de resguardar características distintas da ferramenta, o presente trabalho será focado na sua
utilizando, não abordando as lógicas e códigos de programação utilizados na elaboração do
relatório interativo.
O dashboard apresentado encontra-se apto para uso, contudo testes e validações ainda
precisam ser realizados, com a intenção de captar possíveis inconsistências de dados e permitir
a comercialização. A visualização da ferramenta dentro da plataforma-estudo ainda precisaria
ser desenvolvida, é mostrado neste trabalho apenas uma sugestão de como poderia ser inserida
dentro do sistema. A visualização atualmente se limita ao dashboard online, através de uma
conta da empresa proprietária do software utilizado na sua criação.
1.4. Estrutura do Trabalho
O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. Abaixo está elencado o
conteúdo de cada capítulo de forma resumida:


Primeiro capítulo: apresenta a introdução, a justificativa, os objetivos, delimitação da
pesquisa e estrutura do trabalho.



Segundo capítulo: é exposta a revisão bibliográfica do trabalho, onde encontra-se uma
visão geral sobre a cadeia de suprimentos, seguida por um panorama mais aprofundado
sobre o setor de compras e o comércio eletrônico, onde a função de compras é
relacionada com a tecnologia da informação e aborda-se também as alternativas já
existentes no mercado de compras através de sistemas para a construção civil.



Terceiro capítulo: mostra a metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho,
apresenta a empresa-estudo e a ferramenta usada na construção do dashboard. Neste
capítulo também é apresentado o dashboard proposto.



Quarto capítulo: é exibido o estudo de caso com empresas que utilizam a empresaestudo e trabalham com fornecimento de materiais para a construção civil.



Quinto capítulo: traz as considerações finais do trabalho e sugestões de temas para
elaboração de trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Cadeia de Suprimentos
2.1.1. Definição de Cadeia de Suprimentos
A cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e
transformação de mercadorias desde o estágio da matéria-prima (extração) até o usuário final,
bem como os respectivos fluxos de informação (BALLOU, 2009). A quantidade de clientes e
fornecedores em cada nível determina a dimensão da cadeia, sendo estes dois fatores uma
função do número de fornecedores do segmento, características do produto e abundância de
matérias prima.
A logística de compra de matérias primas, manufatura de produtos, transporte para
armazéns e deslocamento para os consumidores, exemplifica uma cadeia de suprimentos típica,
também denominada de rede logística. Sabe-se que as instalações necessárias para a cadeia de
suprimentos, geralmente não possuem a mesma localização, portanto, é necessário passar por
uma sequência de etapas de produção, resultando em atividades logísticas repetitivas até o
mercado. A Figura 1 ilustra a cadeia de suprimentos.
Figura 1 - Cadeia de suprimentos (Rede logística)

Fonte: Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2009)
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Para Isatto (2005) uma cadeia de suprimentos é um sistema composto por múltiplas
empresas conectadas através de ligações econômicas com o propósito de produzir um bem ou
serviço a um usuário final. De acordo Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2009) a cadeia
de suprimentos gira em torno da integração eficiente entre fornecedores, fabricantes, depósitos
e lojistas, englobando as atividades de uma empresa em diversos níveis, desde o estratégico até
o tático e operacional.
2.1.2. Gestão da cadeia de suprimentos
De acordo com Lambert e Cooper (2000) a partir da década de oitenta a gestão de
cadeias de suprimentos começou a receber maior atenção, primeiramente por empresas e
consultores e, no início dos anos noventa, também por acadêmicos e pesquisadores.
Nos últimos anos, com os mercados globais, o aparecimento de produtos com ciclos de
vida curtos e as maiores expectativas dos clientes forçam as empresas do setor de produção a
investir e concentrar esforços nas cadeias de suprimentos (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY e
SIMCHI-LEVI, 2009). Os avanços nos meios de comunicação, na tecnologia e nos modais de
transporte, impulsionam o desenvolvimento das cadeias e metodologias para a sua gestão.
Existem diversos conceitos de gestão de cadeia de suprimentos, para Bowesox (2013)
ela consiste na colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e
melhorar a eficiência operacional. Enquanto para Lambert (1993) trata o gerenciamento da
cadeia como a integração dos processos-chave de negócios desde o usuário final até os
fornecedores originais que proveem produtos, serviços e informações que agregam valor para
os consumidores e demais interessados no negócio.
Andersen e Skjoett-Larsen (2009) trazem o gerenciamento da cadeia de suprimentos
como uma área de forte importância estratégica por fatores como competição global,
outsourcing de atividades não centrais, pequeno ciclo de vida de produtos e compressão de
tempo em diferentes etapas da cadeia.
Segundo Brito e Berardi (2010) com a nova dinâmica econômica de globalização de
mercados, os gestores passaram a entender que a lucratividade não representava mais o único
elemento de sucesso para longo prazo. A habilidade de firmar um relacionamento duradouro
com parceiros estratégicos tornou-se fator crucial para criar vantagem competitiva. Neste
contexto, surgiram maiores preocupações com pessoas e o meio ambiente, passando a
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representar variáveis relevantes no processo operacional (KLEINDORFER, SINGHAL, VAN
WASSENHOVE, 2005 apud BRITO e BERARDI, 2010).
Fleury et al. (2000, apud Schramm, 2008) salientam que as alterações econômicas geram
novas exigências competitivas, enquanto as mudanças tecnologias viabilizam o gerenciamento
efetivo das operações realizadas dentro da cadeia, as quais se tornam mais complexas e
demandantes a cada dia.
Segundo Palacios (1995), deve-se reconhecer que o gerenciamento de suprimentos é
parte essencial da qualidade da construção e pode representar uma contribuição substancial para
a operação eficiente da empresa. Dando atenção para a gestão de suprimentos, uma empresa
pode realizar as mudanças adequadas para focar no alcance de seus objetivos estratégicos,
visando otimizar os seus processos e atingir melhores resultados.
2.2. Setor de Compras
2.2.1. Ligação com a cadeia de suprimentos
É possível definir o termo compra como o ato de aquisição onerosa de uma coisa ou de
um direito, pelo qual se faz o pagamento de um determinado valor (SIMÕES; MICHEL, 2004).
Para Dias (2010), o processo de compra tem por objetivo suprir as demandas de materiais,
planejá-las quantitativamente e qualitativamente e garantir o cumprimento do prazo
estabelecido para entrega, assim como checar que o material comprado está coerente com o
entregue, em termos de característica dos itens e quantidade.
Na construção civil, o processo de aquisição de materiais é executado pelo setor de
compras, o qual interliga a cadeia de suprimentos e a construtora. Historicamente, o
gerenciamento dos materiais estava concentrado no setor de compras, o qual assumia um papel
passivo na estratégia das empresas e priorizava somente a redução de custos, desconsiderando
uma série de fatores estratégicos (MURAD; LIMA; SACOMANO NETO, 2015). Entretanto, a
crescente necessidade de encontrar novos meios de atingir alta qualidade, menores custos,
agilidade nos processos e flexibilidade têm aumentado o valor estratégico relacionado ao setor
de compras, uma vez que a aquisição de materiais possui impacto direto no custo de produção
das construtoras.
Conforme Miles e Ballard (1997), outros pontos que podem ser destacados para o
crescimento do envolvimento do processo de compras na tomada de decisões estratégicas são:
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Constatação do setor de compras como uma área com potencial de agregar valor e não
somente reduzir custos;



Conceitos da cadeia de suprimentos, como a administração da produção enxuta;



Verificação que o envolvimento ativo do fornecedor pode diminuir custos;



Aumento da consciência do crescimento do gasto em materiais e do potencial de lucro
das compras.



Entre outros fatores.
Nesse contexto, verifica-se que para o sucesso estratégico do fluxo de compras, é

essencial a interação do setor de compras com os fornecedores da cadeia de suprimentos, uma
vez que são diversas as atividades correlacionadas entre as duas pontas. De acordo com Murad,
Lima e Sacomano Neto (2015) o reconhecimento do valor estratégico da gestão de
relacionamento com fornecedores surgiu com a percepção de que os custos de compras
representam mais da metade do faturamento das empresas. A Figura 2 ilustra uma sequência de
eventos típicos de interação entre fornecedores e construtoras.
Figura 2 - A função de compras une a empresa e seus fornecedores

Fonte: Costa e Campos (2016, apud SLACK, 2002)
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De acordo com Palacios (1995) a necessidade de um departamento especializado nas
atividades de aquisição de materiais é justificada pela possibilidade de se obter significativo
aumento da eficiência de produção, melhoras na qualidade no produto final, e redução de custos
totais do empreendimento, através de sua função estratégica.
A gestão de compras é uma atividade fundamental para o bom gerenciamento das
empresas com impacto direto em variadas etapas da cadeia de suprimentos, desde da estocagem
até a entrega ao cliente final. A gestão de compras também está associada à competitividade e
ao sucesso da organização, uma vez que no contexto atual, saber comprar de forma a beneficiar
a organização é determinante, não somente para a competividade, como para a própria
permanência da empresa no mercado (SIMÕES; MICHEL, 2004).
Portanto, como mencionado, o setor de compras tem como responsabilidade dar vazão
às requisições de compras, de maneira assertiva e ágil, resultando em entregas de materiais nas
datas solicitadas e de acordo com as especificações do pedido. De acordo com Lecheta (2015),
o setor de compras organiza o processo junto aos fornecedores da seguinte maneira:


elaboração, pelo setor de compras, de uma requisição formal aos fornecedores com
potencial de atender a demanda, para que então estes possam preparar cotações para a
empresa;



analise das propostas retornadas pelos fornecedores e escolha do vencedor da demanda
de acordo com as necessidades estabelecidas pela empresa;



estruturação do pedido de compra que constitui a base legal da relação contratual entre
a construtora e o fornecedor. Ressaltando a importância de se definir entre vendedor e
comprador os detalhes técnicos da solicitação de compra;



entrega do material em obra por parte do fornecedor para a construtora solicitante,
enfatizando que é de responsabilidade do setor de compras garantir a pontualidade do
fornecedor e a compatibilidade dos produtos entregues com os solicitados.

2.2.2. Funções do setor de compras
A intensificação da busca por alta qualidade, baixo custo, maior rapidez e flexibilidade
está presente em diversos setores industriais, entre eles, o setor da construção civil (FARACO,
1998 apud SANTOS E JUNGLES, 2005). Conforme o mercado se torna mais competitivo, o
setor de compras se desenvolve como uma alternativa, associada ao planejamento e controle,
de aumentar lucros, reduzir atrasos e garantir qualidade (DIAS, 2010).
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Para Santos e Jungles (2005) as pressões competitivas acarretam em repercussões no
estilo de gestão de todas as funções organizacionais, desde recursos humanos até o
gerenciamento da produção, trazendo bastante visibilidade para a função de compras de
matérias, devido ao alto valor financeiro associado a essa atividade. Simões e Michel (2004)
reforçam que a aquisição de matérias-primas, suprimentos e componentes é uma atividade
decisiva em uma empresa, pois a forma como for executada pode gerar redução nos custos e
melhorias consideráveis nos lucros.

A função compras é responsável por atender as demandas de compras dos clientes,
através de um planejamento quantitativo e qualitativo, no qual tornará possível que a
empresa construtora receba o material na data requisitada, com as quantidades certas
e dentro das especificações estabelecidas (LECHETA, 2015, p. 13).

Quando a unidade produtiva solicita a aquisição de algum material, é de
responsabilidade da função de compras, identificar os potenciais fornecedores, realizar um
pedido de compras para obter os orçamentos, analisar as propostas tomando a decisão de
compra com algum dos fornecedores. Na sequência ainda faz parte da função de compras
coordenar a operação a respeito de detalhes técnicos e entrega do produto ou serviço solicitado
(SLACK et al, 2009 apud FUSINATO, 2017).
Segundo Fusinato (2017) antigamente, o objetivo de um bom comprador consistia
apenas em assegurar os menores preços, reduzindo os custos de uma produção. Ainda de acordo
com a autora, quando começaram a faltar materiais nos estoques, e consequentemente parar a
produção, começou-se a constatar a importância de prevenir e controlar os suprimentos.
Entretanto, Moraes (2005) e Frazier (2002) trazem que atualmente, a gestão da aquisição
possui responsabilidade estratégica nos negócios, em todos os elementos chaves de operação
como na entrega dos produtos e serviços, nos custos de produção e na qualidade. Os autores
ressaltam que a função de compras está relacionada com todo o volume de recursos,
principalmente financeiros, envolvidos, deixando cada vez mais para trás a visão de que era
uma atividade burocrática e repetitiva, um centro de despesa e não um centro de lucros.
Quando realizada com eficiência, a função de compras envolve todos os departamentos,
e por isso não é responsabilidade exclusiva da área de suprimentos. Santos e Jungles (2008)
referem-se à função de compras de materiais como um subsistema de gestão integrada para
controlar, planejar e redirecionar esforços com o intuito de executar as seguintes funções e mais
algumas elencadas por Baily (2000, apud Fusinato, 2017):
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a) certificar um fluxo seguro de materiais e serviços para atender às necessidades das empresas;
b) assegurar a continuidade dos suprimentos necessários para atender as demandas
emergenciais ou planejadas, mantendo relacionamentos com as fontes existentes e procurando
por novas alternativas;
c) associar a aquisição de materiais ou serviços com o menor preço, mas de modo a manter o
padrão de qualidade;
d) administrar estoques e coordenar o fluxo dos suprimentos de modo a diminuir custos e para
que seja feito o mínimo possível de investimentos que possam afetar a operacionalidade da
empresa;
e) manter relacionamento cooperativo e contínuo com outros departamentos, compartilhando
informações e garantindo a eficiência das operações da empresa;
f) desenvolver políticas, funcionários e procedimentos para alcançar os objetivos planejados;
g) procurar e selecionar os melhores fornecedores do mercado;
h) auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e monitorar tendências do mercado;
i) negociar de maneira justa com fornecedores as melhores condições de compra para a
empresa.
Constata-se que a função e gestão de compras, quando executada adequadamente, tem
potencial de contribuir para a competitividade da empresa, uma vez que influencia na eficácia
do alcance dos objetivos estratégicos e das metas das organizações. Segundo Dumond (1996),
a gestão estratégica de compras é incentivada pelo êxito alcançado por empresas que tem
aderido a essa postura, estimulando a adesão de um número cada vez maior de companhias na
procura por uma função de compras mais enxuta.

2.3. Comércio eletrônico
2.3.1. TI na construção civil
Para Nascimento e Santos (2003) a tecnologia da informação (TI) consiste nas
tecnologias utilizadas para capturar, armazenar, processar e distribuir informações
eletronicamente. No entanto, os autores destacam que a tecnologia da informação não se
restringe apenas ao tratamento das informações através de ferramentas eletrônicas.
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A tecnologia da informação se consolida como “uma ferramenta estratégica para a
análise de dados, transformando-os em informações confiáveis e atualizadas” (RODRIGUES;
PINHEIRO, 2010, p. 3). Para Laurindo et al. (2001) a visão da TI como instrumento de
estratégia competitiva vem ganhando espaço e ênfase, pois além de sustentar as operações de
negócio existentes, também consente que se viabilizem novas estratégias empresariais.
Rodrigues e Pinheiro (2010) trazem que a informação organizada e analisada gera
mudanças nos processos de decisão, na estrutura administrativa e na forma de trabalhar das
empresas, levando à execução de ações verdadeiramente úteis aos negócios. A utilização
eficiente da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio ultrapassam o
conceito de ferramenta de produtividade, manifestando-se muitas vezes como fator essencial
de sucesso (LAURINDO et al., 2001).
Apesar das vantagens que a tecnologia da informação pode trazer para as empresas, o
setor da construção civil adere lentamente às novas práticas. De acordo com pesquisa da
consultoria americana McKinsey & Company de digitalização de 2015, o setor da construção
enquadra o grupo de pouca digitalização em conjunto com a hospitalidade e cuidados com a
saúde (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2015). Dados do Índice de Digitalização da
mesma consultoria apontam que nos Estados Unidos, o setor de construção ocupa o penúltimo
lugar, enquanto na Europa é o último do Índice. Entretanto, mesmo com os dados atuais pouco
favoráveis o potencial de uso da tecnologia da informação na indústria da construção é enorme,
pelo tamanho do setor, suas características de uso intensivo de informação e a atual ineficiência
de comunicação e baixa produtividade, os benefícios na integração da TI aos processos do setor
seriam consideráveis (NASCIMENTO; SANTOS, 2003).
Lecheta (2015) ressalta que atualmente, as possibilidades de reduzir custos, otimizar
processos e fazer tomadas de decisão baseadas em importantes informações, são vantagens
evidentes para as empresas do setor e por esse motivo as empresas da construção civil os
gestores estão cada vez mais investindo e utilizando sistemas da informação.
Os benefícios do uso da tecnologia da informação para a construção civil se enquadram
em diversos segmentos e etapas que envolvem o setor, uma vez que são diversos os documentos
e dados administrados durante essas ações e sua centralização e organização torna-se cada vez
mais essencial e um diferencial estratégico. Com a adesão tecnológica para outras atividades o
setor começa a caminhar para este rumo e a aderir a TI para algumas tarefas, entre elas para a
função de compras através do comércio eletrônico, que será mais explorado no tópico a seguir.
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2.3.2. Comércio eletrônico na cadeia de suprimentos
A Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) no seu guia para
auxiliar na mensuração da informação de 2011, define comércio eletrônico, também conhecido
como e-commerce, como “transação de venda ou compra de bens ou serviços, realizada através
de redes de computadores e métodos especificamente concebidos para a recepção ou efetuação
de pedidos” (OECD, 2011, p. 72).
Teixeira (2015) traz algumas definições de autores sobre comércio eletrônico, entre elas
a de Frédeéric-Jérôme Pansier e Emmanuel Jez que dividem o e-commerce em direto e indireto.
O direto é o que os recursos tecnológicos são utilizados em todas as etapas contratuais, com
transferência online de dados entre vendedor e comprador. Enquanto o comércio eletrônico
indireto mescla o uso de recursos tecnológicos e não tecnológicos em seu processo.
O ambiente de negócios tem sofrido diversas mudanças diretamente ligadas ao comércio
visando aumentar a flexibilidade entre o consumidor e o fornecedor. De acordo com Albertin
(1999) algumas das modificações são: conectar por meio eletrônico clientes, fornecedores, e
até concorrentes, para potencializar as comunicações de negócio, aumentar a participação no
mercado, e conservar a viabilidade no mercado, todas alterações ligadas e influenciadas pelo
comércio eletrônico.
Albertin (1999) traz ainda que comércio é mais complexo do que o ato específico da
venda, englobando também outros aspectos como pesquisa, marketing, negociação, suporte,
entre outros, sendo que a plataforma de comércio eletrônico que prospere pode desenvolver e
aprimorar o desempenho de todas as atividades envolvidas.
Apesar das duas afirmações de Albertin (1999) terem vinte anos de distância com o
cenário atual, percebe-se que o foco do comércio eletrônico na atualidade permanece o mesmo,
assim como sua complexidade e capacidade de se integrar com diversas áreas das empresas
envolvidas.
Segundo Lecheta (2015) o comércio eletrônico também modifica as relações na cadeia
de suprimentos, já que a utilização da internet tem se tornado algo cada vez mais presente em
todas as etapas do processo, acelerando o compartilhamento de informações. O e-commerce na
internet conecta todas as pontas da cadeia de suprimentos, desde fornecedores, matrizes, filiais,
consumidores, revendas, entre outros.
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2.3.3. Tipologias de comércio eletrônico
As transações de e-commerce são divididas em tipologias, denominadas com base nos
usuários que compõem as relações, podendo ser: business to business (B2B), business to
consumer (B2C), business to government (B2G), consumer to consumer (C2C) (GALINARI,
2015). Para o presente trabalho será adota e detalhada apenas a análise para a tipologia B2B
(empresa-empresa), as empresas sendo, respectivamente as construtoras e os fornecedores.
A tipologia B2B é formada por empresas que utilizam a internet como ambiente de
negócios, sendo aplicável para os clientes que precisam firmar uma relação comercial entre
unidades próprias ou com parceiros de negócio (pessoas jurídicas), ilustrados por:
distribuidores, representantes, revendas, fornecedores, associados, clientes corporativos e
outros (FARACO, 1998; AMBLER, 1997; AMORIN, 1999; CROSS, 2000; PAPAZOGLOU
et al, 2000; PEPPERS et al, 2000; KAMPAS, 2001 apud SANTOS, 2002).
2.3.4. Implantação do comércio eletrônico nas empresas
De acordo com Santos (2002) a análise de viabilidade de implantação do comércio
eletrônico nas empresas do mercado em geral, considerando também o setor da construção civil,
deve ponderar principalmente os fatores relacionados à utilização do comércio eletrônico e as
contribuições que a sua utilização oferece às organizações. A Figura 3 traz quais sãos os
principais fatores que incentivaram a implantação do comércio eletrônico em uma empresa:
Figura 3 - Fatores que incentivaram a implantação do comércio eletrônico na empresa
Fatores
MI + I
NI + IRR
Decisão da alta administração
100,0%
0,0%
Iniciativas e atitudes da concorrência
75,0%
25,0%
Divulgação na mídia
75,0%
25,0%
Tentativa de obter o mesmo sucesso dos que iniciaram o processo
75,0%
25,0%
Recomendações das gerências intermediárias
62,5%
37,5%
Exigência dos clientes
62,5%
37,5%
Sugestão de funcionários
62,5%
37,5%
Exigência dos fornecedores
25,0%
75,0%
Recomendações de consultoria externa
12,5%
87,5%
(Legenda: MI + I = muito importante + importante; NI + IRR = não importante + irrelevante)

Fonte: Bulgacov et al. (2006)
Repara-se que a decisão da alta administração ainda é o fator mais relevante para a
implantação, seguido por incentivos e pela concorrência do mercado. É possível relacionar esse
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resultado com as grandes alterações que são necessárias para implantar o comércio eletrônico
no modus operandi do processo de compras e, por consequência, alterações no perfil dos
recursos humanos envolvidos com tal processo (SANTOS et al., 2002 apud LECHETA, 2015).
Segundo Cross (2000, apud Santos, 2002) a adoção do comércio eletrônico altera o
comportamento das empresas, e o volume de investimento em e-commerce é estabelecido de
acordo com as características do negócio da organização, como por exemplo: o mercado alvo,
o grau de exigências, entre outros fatores. Ainda de acordo com o autor, outro aspecto que deve
ser considerado é o tipo de informações que a empresa troca com os seus clientes e
fornecedores.
Para Lecheta (2015) a viabilidade da utilização do comércio eletrônico nas empresas da
construção civil depende da existência de uma estrutura e processos definidos, para as
demandas de compra poderem ser inseridas no sistema com tempo hábil para garantir a
interação com os fornecedores.
2.3.5. Alternativas existentes no mercado
O setor da construção civil enfrenta resistência para aderir à tecnologia e por este motivo
o comércio eletrônico sofre dificuldades para se propagar no mercado. Lecheta (2015) salienta
que no meio acadêmico o comércio eletrônico para à construção civil possui um número de
pesquisas limitado, se mostrando ainda como algo novo para o setor.
Apesar desse contexto, existem algumas alternativas B2B de plataformas de compras
on-line que atuam atualmente no mercado brasileiro, como o Construcompras 1, a Conaz2 e o
Cote Aqui3. Os sistemas possuem objetivos similares, são e-commerce focados para a
construção civil que visam interligar construtoras e fornecedores de modo a realizarem as
cotações de maneira mais estruturada, proporcionando gestão para as duas pontas, transparência
e eficiência operacional. Para o construtor os sistemas tendem a trazer também o diferencial de
reduzir o tempo despendido na função de compras, apresentando propostas equalizadas e
expandido o alcance de fornecedores. Para o fornecedor as plataformas tendem a trabalhar com
a funcionalidade de cadastro, onde este pode cadastrar os insumos que trabalha e as regiões de
atendimento e assim ter acesso a oportunidades de cotações nessas regiões, viabilizando a
expansão de sua carteira de clientes.

1

Disponível em: <https://www.construcompras.com.br/>. Acesso em: 01 dez. 2019.
Disponível em: <https://conazsolucoes.com.br/>. Acesso em: 01 dez. 2019.
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Disponível em: <https://www.coteaqui.com.br/>. Acesso em: 01 dez. 2019.
2
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO
Considerando o embasamento teórico apresentado na revisão bibliográfica, o presente
capítulo visa apresentar uma proposta de dashboard para fornecedores em uma empresa de
compras e cotações online para a construção civil. O dashboard foi desenvolvido utilizando o
banco de dados da empresa-estudo. A análise foi realizada em uma ferramenta computacional
de business intelligence com interface gráfica iterativa, de modo a facilitar a visualização e
estudo das informações.
Em conjunto com a empresa-estudo, buscou-se entender quais seriam dados de análise
interessantes para fornecer para os vendedores, de modo a transmitir o desempenho que estão
alcançando dentro do sistema, e auxiliar na tomada de ações operacionais, táticas e estratégicas
que melhorem a experiência e os resultados na plataforma. As proposições que iniciam as
discussões do trabalho são elementos ou provocações construídas a partir da vivência da autora
em conjunto observações assistemáticas coletadas do cotidiano da empresa, que, em alguma
medida representam a necessidade dos usuários do sistema. Ressalta-se, portanto, que o estudo
foi realizado com base em observações assistemáticas, onde, de acordo com Moura e Ferreira
(2005) o observador tem liberdade para distinguir e classificar quais informações são
pertinentes para a análise, assim como a maneira ideal de fazer o registro das mesmas.
Após o desenvolvimento da proposta, foi aplicado um estudo de caso com alguns
fornecedores da plataforma. Para Yin (2015) o estudo de caso pode ser definido como uma
investigação empírica que explora um fenômeno contemporâneo, o caso, em profundidade e
em seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto
puderem estão bem definidos. O autor complementa que a modalidade de estudo de caso
permite ter uma investigação do objeto de estudo por uma perspectiva holística, avaliando toda
a sua abrangência.
No presente trabalho, o desenvolvimento do estudo de caso tem por objetivo esclarecer
que tipo de informações o dashboard poderá proporcionar e como o fornecedor conseguirá
fazer proveito para potencializar seu desempenho.
O estudo de caso foi aplicado com vendedores reais do sistema. Detalhes como nome
dos fornecedores, vendedores e construtoras foram ocultados de modo a preservar a privacidade
de informações dos usuários. Para participar do estudo de caso, foram avaliados alguns
requisitos, como quantidade de solicitações recebidas igual ou superior a vinte solicitações,
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intervalo de pedidos igual ou superior a dois meses e cotações provenientes de duas ou mais
cidades.
A partir dos resultados encontrados no estudo de caso, realizou-se uma análise crítica
do dashboard, investigando se o mesmo contempla os objetivos almejados. A Figura 4
exemplifica o método utilizado.
Figura 4 – Método utilizado

Fonte: Autora (2019)
3.1. A Empresa
A empresa de estudo é um comércio eletrônico para construção civil, com tipologia
B2B, sua sede fica localizada na cidade de Florianópolis no estado de Santa Catarina. A
construtech atua no desenvolvimento de métodos de otimização para o setor de compras e
suprimentos da construção civil através de um sistema de cotações e compras online,
interligando construtoras e fornecedores.
Os clientes da plataforma são as construtoras, que a contratam visando melhorar sua
gestão, onerar menos a função de compras dentro da construtora, encontrar mais fornecedores
e consequentemente ter uma redução de custos. O pagamento da plataforma decorre através de
uma mensalidade, variável de acordo com o perfil da construtora, ou seja, quantas obras irá
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cadastrar no sistema, padrão do empreendimento, etc. Para os fornecedores a plataforma não
possui custo.
A empresa tem como objetivo unir o processo de compras de construtoras com a
tecnologia, digitalizando e organizando este processo, que no mercado ainda tende a se
encontrar de forma arcaica, com falta de transparência e com relações antiquadas de parceria
entre construtoras e fornecedores, que nem sempre resultam no melhor negócio para o
construtor.
A empresa traz ganhos para as duas pontas de usuários, ou seja, tanto para o construtor
quanto para o fornecedor. Para o construtor, os ganhos são claros, o modelo tradicional de
compras é instável, onera tempo e mão de obra, sendo pouco documentado e centralizando
informações por vezes em um responsável específico, que se ausentando gera diversas
problemáticas para empresa. A empresa oferece para as construtoras: gestão e automatização
do processo de compras, economia com acesso a novos fornecedores, a redução do tempo
operacional e transparência em todos os processos. Enquanto para o fornecedor, a busca por
novos clientes é onerosa e incerta. Com a utilização do sistema o fornecedor consegue ter gestão
do status das propostas enviadas, assertividade nos pedidos recebidos, redução do custo de
prospecção de novos clientes e novas oportunidades de vendas.
Contudo, para o fornecedor, existem funcionalidades que podem ser aprimoradas
visando o seu engajamento dentro da plataforma, uma vez que sua participação é essencial para
as entregas atenderem as expectativas dos clientes, ou seja, das construtoras. Nesse contexto,
explorou-se o processo de cotação e o portal do fornecedor no sistema, analisando as etapas e
propondo ao final um compilado de métricas para proporcionar o acompanhamento do
desempenho do vendedor dentro do sistema, explanadas nos tópicos seguintes.
3.1.1. Processo de disparo da cotação para fornecedores
O processo de cotação dentro do sistema se inicia no portal do construtor, onde este
solicita um novo pedido, escolhendo os insumos que deseja orçar e delimitando suas
características, observações, prazo que deseja receber as propostas dos fornecedores e data
estimada de entrega do material em obra.
O sistema possui uma padronização dos itens solicitados, denominado Catálogo
Padronizado de Insumos da Construção Civil (CPIC). O catálogo determina quais são as
características obrigatórias de preenchimento do construtor para o fornecedor conseguir realizar
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uma proposta assertiva, assim como, quais serão as informações obrigatórias de preenchimento
do fornecedor para o construtor conseguir analisar de forma equalizada o Quadro de Cotações
(QC), que consiste no produto final do processo de cotações, onde constam todas as propostas
dos fornecedores que participaram da solicitação, de forma organizada e equalizada, facilitando
a escolha de compra.
O construtor também pode selecionar, no momento da criação do pedido, os
fornecedores que deseja que respondam a solicitação. É possível ainda adicionar a forma de
pagamento que possui preferência, anexos complementares ao pedido e, caso deseje,
disponibilizar seu contato direto para os fornecedores. Definindo as variáveis mencionadas, o
pedido está pronto para ser enviado para a plataforma.
Após o envio do pedido pela construtora, existe um processo interno no sistema de
triagem, realizado pela equipe de suporte e operações, onde checa-se se o pedido foi realizado
de maneira assertiva, verificando os seguintes pontos:


necessidade de divisão de pedidos: caso os itens do pedido forem pertencentes a
diferentes grupos de fornecedores, sendo ideal dividi-los para receber propostas mais
assertivas.



necessidade de associação de itens novos: na situação de algum insumo do pedido não
ter sido associado a um item já existente na CPIC e não consta no catálogo, sendo
necessário cria-lo. Quando o construtor seleciona um item que ainda não consta na
biblioteca de insumos, internamente procede-se com a criação desse item para adicionálo a CPIC e poder proceder com o processo de cotação.



necessidade de alterar o item associado: circunstância onde o construtor deseja um item,
mas associa ao item incorreto no catálogo, sendo necessário realizar a alteração
internamente para não confundir os fornecedores e gerar propostas incorretas;



quantitativo dos itens: checa-se se as unidades escolhidas no pedido condizem com o
padrão de mercado para o item solicitado;



características dos itens: averiguação se as especificações dos itens demandados para
análise de compatibilidade com insumos disponíveis no mercado;



observações adicionais inseridas pelo construtor: verificar se são informações essenciais
para realização de proposta assertiva dos fornecedores, caso sejam, realização alteração
do item na CPIC para tornar as características expostas nas observações campos de
preenchimento do item;



data de entrega do QC e data de entrega em obra: verificar se são coerentes para o tipo
de pedido solicitado, por exemplo, para pedidos muito complexos torna-se inviável
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entrega do QC para o mesmo dia da solicitação e entrega em obra no dia seguinte, sendo
necessário entrar em contato com o construtor para alterar essas informações.
Após a triagem, caso exista necessidade, o pedido vai para a etapa de refinamento, onde
a equipe de suporte e operações entra em contato com o construtor para verificar informações
pendentes sobre a solicitação, essenciais para o sucesso da cotação, avançando com o mesmo
no processo de cotação após o retorno da construtora. Caso não exista necessidade de
refinamento, o pedido avança diretamente para a etapa de seleção de fornecedores.
A seleção de fornecedores, também é realizada pela equipe de suporte e operações, e
deve levar em consideração o perfil da construtora e da obra em questão, assim como os
insumos, quantidades e características do pedido. A plataforma utiliza do banco de dados criado
através do histórico de cotações para elencar quais são os fornecedores potenciais para atender
a demanda, analisando cotações anteriores similares ao pedido em questão, tal qual informações
dos fornecedores, como taxa de participação e ganho no sistema.
Em situações onde o histórico de cotações é limitado e, consequentemente, a quantidade
de fornecedores não é suficiente para atender à solicitação da construtora, realiza-se um
processo de prospecção de fornecedores. A prospecção consiste em identificar novos
fornecedores, através de ferramentas de busca e big data, coletando alguns dados principais
sobre os fornecedores que acreditar serem possíveis candidatos para atender a solicitação,
elencado informações básicas como o nome da empresa, site se existir, telefone para contato e
e-mail, para facilitar a etapa seguinte, a de abordagem dos fornecedores.
Na abordagem, a equipe de sucesso do fornecedor entra em contato com os fornecedores
identificados para coletar o nome do vendedor e e-mail para qual deve ser encaminhada a
cotação, aproveitando para explicar que a construtora usa um sistema para gestão de compras e
cotações e que o preenchimento da proposta será via plataforma.
Finalizados os processos descritos, o pedido é disparado para os fornecedores, os quais
são notificados via e-mail sobre uma nova oportunidade de cotação.
3.1.2. Visão da plataforma para fornecedores
3.1.2.1. Recebimento do pedido
Ao ser selecionado para uma cotação, o fornecedor irá receber uma notificação por email com um botão de acesso a detalhes do pedido, conforme a Figura 5.
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Figura 5 – Solicitação de cotação via e-mail

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
Clicando no botão o fornecedor é direcionado para o sistema, onde tem a visualização
de qual a construtora que solicitou o pedido, para qual obra e a opção de saber mais dados nos
botões faturamento, entrega e contatos. A Figura 6 mostra um exemplo de visualização de um
pedido no sistema.
Figura 6 – Visualização do pedido no sistema

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
Nesta página o fornecedor também consegue visualizar quais são os insumos do pedido
e informar se pode ou não atender, clicando no botão quero participar, se desejar inserir uma
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proposta, ou não posso participar, caso por algum motivo não consiga participar da cotação,
podendo especificar o motivo da recusa. Ao clicar em não posso participar deverá escolher uma
das opções de recusa, sendo:


não possuo a maioria dos itens ou não trabalho com este material;



não trabalho com pessoa física;



valor da compra abaixo do faturamento mínimo;



não entrego nesse local;



não atendo a este volume de compra;



preciso de um tempo maior para responder;



não consigo atender o prazo de entrega em obra solicitado;



estou sem estoque;



outro.

3.1.2.2. Cadastro no sistema
Os fornecedores/vendedores podem realizar o cadastro na plataforma após preencher
uma proposta recebida por e-mail ou acessando organicamente o site do sistema e solicitando
um cadastro. Os fornecedores podem possuir dois tipos de cadastro básico e avançado,
detalhados abaixo:


Cadastro Básico: O vendedor realizou cadastro no sistema para responder alguma
cotação, nesta etapa ele apenas criou o login e senha para concluir o envio da sua
proposta. Este tipo de cadastro é o mínimo que um vendedor precisa ter para responder
via plataforma. O cadastro consiste em inserir alguns dados básicos sobre o fornecedor,
para que a construtora identifique qual o fornecedor respondeu e principalmente qual o
vendedor, para que seja possível realizar um contato direto. Não tem acesso ao portal
do fornecedor, funcionalidade disponível apenas após realizar o cadastro avançado.



Cadastro Avançado: O vendedor além de criar o login e senha, especificou todas as
regiões que atende e também os insumos que vende, desta maneira o sistema consegue
identificá-lo como potencial fornecedor para os pedidos destes itens nesses locais,
potencializando sua experiência com o sistema. Quanto mais detalhado for o cadastro
avançado do vendedor, mais chances ele terá de participar das cotações alvo dentro da
plataforma.
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Além disso, o cadastro avançado habilita o vendedor a utilizar o Portal do Fornecedor,
que consiste em um ambiente online onde ele pode acompanhar o status das propostas já
enviadas via sistema (se a construtora ainda está analisando as propostas, tomou uma decisão
de compra com outro fornecedor e os pedidos que ele vendeu). Outra vantagem é que com o
acesso ao portal o vendedor pode, de forma ativa, acessar outras oportunidades de vendas com
base no seu cadastro avançado, ou seja, cotações que estão em aberto dentro da plataforma,
compatíveis com o seu cadastro, mas que não foram direcionadas diretamente para ele.
O de cadastro influência no sucesso do fornecedor com o uso do sistema, sendo ideal
deixá-lo o mais completo possível para que vivencie todas as funcionalidades da plataforma.
Após a realização, o fornecedor pode editar seu cadastro em qualquer momento, de acordo com
a necessidade, bastando clicar no seu nome registrado, abrirá um menu de opções, conforme a
Figura 7, optando pela opção Editar Empresas.
Figura 7 – Menu de opções do vendedor dentro do Portal do Fornecedor

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
Após, o usuário é redirecionado para uma tela de edição da empresa, onde ele pode
selecionar de qual é o fornecedor que deseja realizar as alterações, caso esteja vinculado a mais
de um, por exemplo, o que é uma situação comum para representantes. Terá também quatro
botões de ação: editar empresa, editar locais de entrega, editar famílias de mercado e
desvincular da empresa, representados na Figura 8.
Figura 8 – Edição de cadastro

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
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3.1.2.3. Portal do fornecedor
Quando o fornecedor realiza o cadastro avançado no sistema, ele tem acesso ao Portal
do Fornecedor. No portal, o vendedor consegue visualizar duas abas principais, Oportunidades
e Resultados. Na aba de Oportunidades, o vendedor acessa as cotações em aberto que foi
selecionado e também as Outras Oportunidades, ou seja, pedidos que estão em aberto na
plataforma, mas que o fornecedor não foi diretamente selecionado, entretanto são compatíveis
com o cadastro realizado (regiões de atendimento e insumos). A Figura 9 ilustra a aba
oportunidades no sistema da empresa, com as cotações abertas e as outras oportunidades.
Figura 9 – Aba Oportunidades no portal do fornecedor

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
Nessa tela também ficam as cotações que foram enviadas, mas não tiveram resposta, ou
seja, aos pedidos que não respondeu e que já expiraram, demonstradas na Figura 10.
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Figura 10 – Cotações expiradas, recusadas e canceladas na aba Oportunidades

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
Na aba de Resultados o fornecedor consegue visualizar o status das propostas já
enviadas dentro do sistema. Os status são:


vendas: cotações que viraram vendas para o fornecedor;



aguardando retorno da construtora/Em andamento: cotação preenchidas pelo
fornecedor que estão pendentes da tomada de decisão da construtora;



sem sucesso: pedidos que foram escolhidos outros fornecedores pela construtora
para a venda;



não pode participar/recusadas: oportunidades que o fornecedor não pode participar,
pode ser devido a não possuir o insumo, prazo de entrega, local de entrega e qualquer
outra possibilidade que impossibilita a participação;



canceladas: cotações que a construtora decidiu cancelar no sistema.

A Figura 11 mostra a visualização do fornecedor do status das propostas já enviadas no
seu portal na aba Resultados.
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Figura 11 – Status das propostas já enviadas na aba Resultados

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
3.1.2.4. Vendas no sistema
Após a tomada de decisão de compra por parte da construtora, ela pode proceder de duas
maneiras na plataforma, enviando uma Ordem de Compra (OC) para o fornecedor ou realizando
apenas um Registro de Compra no sistema. As ordens de compra emitem uma notificação para
o fornecedor disparada via e-mail, onde ele terá um botão de acesso para entrar no sistema,
visualizar detalhes da compra e aceitar ou recusá-la. A notificação recebida no e-mail é
representada na Figura 12.
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Figura 12 – Notificação de ordem de compra por e-mail

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
A cotação só irá para o status de vendas do portal do fornecedor caso ele confirme a
venda no sistema. A Figura 13 mostra a visualização do pedido de compra para o fornecedor
dentro do sistema.
Figura 13 – Visualização da ordem de compra dentro do sistema

Fonte: Plataforma da empresa (2019)
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No caso dos registros entende-se que a negociação da compra já foi realizada entre o
construtor e o fornecedor, tendo os dois acordados sob os dados imputados no sistema, e o
cliente do sistema utiliza dessa funcionalidade para ter o histórico da compra, não existindo
necessidade de notificar o fornecedor. Nessa modalidade a cotação irá automaticamente para o
status de vendas no portal do fornecedor.

3.2. Ferramenta Utilizada
3.2.1. Business Intelligence (BI)
Entende-se como Business Intelligence (BI) um conjunto de arquiteturas, ferramentas,
bancos de dados, aplicações e metodologias que manipulados tornam-se auxiliares para a
tomada de decisões das empresas (TURBAN et al., 2009).
Ainda de acordo com Turban et al. (2009) o BI visa a visualização de dados de modo
interativo, em algumas circunstâncias até em tempo real, a manipulação e transformando destes
dados em informações que posteriormente podem se tornar decisões e, em sequência, aplicadas
por meio de ações. Para os tomadores de decisão, gerentes e analistas de negócios, a
possibilidade de estudar os dados, de maneira atual e histórica tem o poder de gerar ideias táticas
e estratégicas, proporcionando decisões mais estruturas, uma vez que estão baseadas em dados
e informações (ZAMAN, 2005).
Como mencionado na revisão bibliográfica, no item 2.3.1 que aborda a tecnologia de
informação, sabe-se que o mercado de negócios tem passado por mudanças e,
consequentemente, está buscando e integrando ferramentas que proporcionem vantagens
competitivas. Neste contexto, Turban et al. (2009) trazem o modelo de pressões - reações suporte de negócios, que como sugerido pelo nome, é composto por três fatores:


pressões: provenientes da atmosfera atual de negócios;



ações e reações: aplicadas pelas empresas como resposta as pressões de negócios; e



suporte computadorizado: que possibilita o monitoramento do ambiente de negócios e
aprimora as ações de resposta realizadas pelas organizações, exemplificado pelo uso de
BI.
A Figura 14 mostra mais detalhadamente os componentes que englobam o modelo de

pressões - reações - suporte de negócios.
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Figura 14 - Modelo de pressões - reações - suporte de negócios

Fonte: Turban et al. (2009)
3.2.2. Microsoft Power BI
O Microsoft Power BI é um conjunto de serviços e softwares que propiciam a análise e
manipulação de dados, assim como a criação de relatórios, de modo a facilitar o estudo e
visualização das informações de uma organização. Microsoft (2019) salienta que os serviços,
softwares e aplicativos que compõem o Power BI trabalham em conjunto para possibilitar a
análise de dados de maneira fácil, permitindo a visualização das informações de forma dinâmica
e utilizando recursos de business intelligence. Ainda segundo a referida fonte, os dados de
análise podem estar em planilhas do Excel, em nuvem, ou em outras ferramentas, sendo um dos
seus diferenciais a fácil conexão com diversas fontes de dados. A Figura 15 ilustra a conexão
das fontes de dados com o Power BI.
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Figura 15 – Conexão das fontes de dados com o Power BI

Fonte: Microsoft (2019)
O Power BI consiste em quatro elementos principais, o Power Bi Desktop, serviço do
Power BI, aplicativos móveis do Power BI e servidor de relatórios Power BI. Segundo
Microsoft (2019) pode-se definir de maneira breve os elementos como:


Power BI Desktop: consiste em um aplicativo do Windows para desktop, como o
próprio nome já sugere;



Serviço do Power BI: serviço online da categoria software como serviço (SaaS);



Aplicativos móveis do Power BI: aplicativos para dispositivos Windows, iOS e
Android;



Servidor de relatórios do Power BI: viabiliza a publicação de relatórios do Power BI em
um servidor de relatórios local, após sua criação no Power BI Desktop.
Para o presente trabalho se fez uso do primeiro e segundo elemento da listagem, por isso

a abordagem terá estes como foco. Optou-se pelo uso da ferramenta Power BI pela sua conexão
de maneira intuitiva com o banco de dados da empresa e a possibilidade de gerar dashboards
de visualização clara e dinâmica.
3.2.2.1. Dashboard
Os dashboards são uma alternativa de ferramenta para transmissão de informações com
interface para o usuário na análise através de BI. Para Turban et al. (2009) a visualização através
de dashboards permite uma visão rápida e ampla de desempenho, através de representações
gráficas que podem ilustrar medidas, tendências e exceções de desempenho, integrando
informações de variadas áreas da corporação.
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Ainda de acordo com os autores, o “ponto central de qualquer projeto de dashboard são
as métricas captadas e os indicadores de desempenho que são comparados ao desempenho real
e combinados para formar gráficos que refletem a saúde da empresa” (TURBAN et al., 2009,
p. 32) ou do objeto de estudo, que no caso do presente trabalho é o desempenho individual dos
fornecedores na plataforma de compras e cotações online para a construção civil.
3.3. Proposta de dashboard para análise de desempenho de fornecedores
Com o intuito de colaborar com o desenvolvimento do processo de cotações e compras
em plataformas digitais, intensificar a competitividade dentro do mercado e fornecer
ferramentas que auxiliam na tomada de decisões de abrangência operacional até estratégica,
desenvolveu-se a presente proposta de dashboard para análise de desempenho de fornecedores
aplicada a um sistema de comércio eletrônico focado na construção civil.
Explorou-se, em conjunto com a empresa em análise, quais seriam as métricas
requeridas pelos fornecedores, para poderem acompanhar seu desempenho dentro do sistema e
analisarem os dados, podendo aplicar o método de pressão – reação – e suporte de negócios,
por exemplo. Ou seja, os fornecedores teriam uma base de informações para analisar, estruturar
decisões, como quais os tipos de cotações que são mais competitivos e por isso devem dar mais
atenção, e aplicar isto, através de ações.
O dashboard proposto nesse trabalho é composto por três abas diferentes para análise,
de modo a organizar e otimizar a visualização dos dados, sendo nomeadas: dados gerais, cidades
e construtoras e insumos. Para facilitar a compreensão, o detalhamento das abas foi dividido
em subtópicos, elencados a seguir.
3.3.1. Dados gerais
A aba de dados gerais é a primeira tela de visualização que o fornecedor terá contato ao
abrir o relatório. Como o próprio nome já sugere, tem-se um panorama geral de informações
do vendedor dentro do sistema, que indicam de maneira ampla qual a situação do usuário
vendedor que observa os dados possui, como ilustrado na Figura 16.

46

Figura 16 - Aba de dados gerais

Fonte: Autora (2019)
Optou-se por um cabeçalho que ilustra-se prováveis dados de maior interesse, sendo
estes: a quantidade de pedidos recebidos, ou seja, propostas direcionadas diretamente para a sua
conta, a quantidade de propostas enviadas, quantidade de vendas realizadas via sistema, assim
como o respectivo valor total vendido e o valor médio por venda, ou seja, a divisão entre o total
vendido pela quantidade de vendas realizadas.
Um filtro temporal que engloba todas as métricas também se encontra no topo da aba,
posicionado ao lado de um gráfico de taxas. Nesse gráfico, explorou-se as taxas de participação
pedidos sem resposta e vendas. A taxa de participação considera o somatório dos pedidos
respondidos tanto com propostas, status de pedidos em andamento, vendas e sem sucesso,
quanto com recusas de participação, ou seja, o status de não posso participar por algum motivo
informado para a construtora. A participação considera as duas classificações, uma vez que se
classificou como participação a ação de dar algum retorno para a construtora, seja positivo
enviando uma proposta ou negativo, alegando o motivo de não poder enviar um orçamento. O
cálculo da taxa de participação, portanto, é a soma dos pedidos respondidos com não posso
participar e propostas, dividido pelo total de pedidos recebidos no período de análise, ou seja,
no intervalo filtrado.
A taxa de pedidos de sem resposta, por sua vez, é calculada considerando apenas os
pedidos que não tiveram nenhum tipo de interação do fornecedor com o sistema, ou seja, que
não foram respondidos. A taxa é calculada de maneira similar a anterior, dividindo a quantidade
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de pedidos sem retorno pelo número total de pedidos enviados no intervalo estudado. Enquanto
a taxa de vendas considera o número de propostas enviadas convertidas em vendas, dividido
pelo número total de propostas de cotação enviadas com decisão da construtora, sendo assim,
considerando apenas os status de vendas e sem sucesso, já que as demais propostas ainda estão
em aberto. A Figura 17 traz a visualização das taxas com maior destaque.
Figura 17 - Taxas

Fonte: Autora (2019)
Para melhor entender o retorno do fornecedor dentro do sistema em um intervalo de
tempo, desenvolveu-se o gráfico de quantidade de pedidos recebidos e propostas enviadas por
mês. Com ele é possível visualizar o pico de recebimento de propostas, comportamentos de
retorno de maneira geral e estudar a relação entre demanda de solicitações recebidas por
respondidas. O gráfico é representado na Figura 18.

48

Figura 18 – Quantidade de pedidos recebidos e propostas enviadas por mês

Fonte: Autora (2019)
De forma complementar, tem-se abaixo um gráfico de colunas do valor vendido por
mês, o que também permite realizar uma relação entre o sucesso da proposta com a quantidade
respondidas no mês (Figura 19).
Figura 19 – Valor vendido por mês

Fonte: Autora (2019)
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Do lado esquerdo, o vendedor pode visualizar um gráfico de rosca que ilustra de forma
percentual o status das propostas, ou seja, a porcentagem de pedidos que estão na categoria
cancelados, não pode participar, não respondeu, sem sucesso, respondido e vendas. O gráfico
está representado na Figura 20.
Figura 20 – Status das propostas

Fonte: Autora (2019)
O sistema possui uma classificação denominada como cotações urgentes, muito
disseminada entre os construtores, que é definida como a solicitação enviada com um prazo
para recebimento das propostas inferior a 12 horas úteis. Esse tipo de prazo não é recomendado,
uma vez que o retorno dos fornecedores tende a ser muito menor. O último gráfico da aba de
dados gerais ilustra através da representação por área a porcentagem de cotações urgentes
recebidas por mês e está exposto na Figura 21.
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Figura 21 – Porcentagem de cotações urgentes por mês

Fonte: Autora (2019)
3.3.2. Cidades e construtoras
A aba de cidades e construtoras consiste na visualização por cidade e construtora da
quantidade de pedidos recebidos, ilustrada em um gráfico de coluna, assim como o respectivo
valor vendido representado por um gráfico de área. A Figura 22 exemplifica a organização
visual da aba.
Figura 22 – Aba de cidades e construtoras

Fonte: Autora (2019)

51

Também é possível visualizar novamente um cabeçalho de dados gerais, similar ao
exposto na página de dados gerais, entretanto com uma visualização diferenciada para as taxas.
Ressalta-se que nessa página é possível filtrar as informações tanto por cidade quanto
por construtora e que todas as métricas serão alteradas de acordo com o conteúdo selecionado.
Os nomes das construtoras foram ocultados de modo a permitir a privacidade dos clientes da
empresa-estuda, sendo substituídos pelo código C. mais um número de identificador interno da
própria plataforma.
As FigurasFigura 23,Figura 24, Figura 25, Figura 26 trazem as representações dos dados
com maior destaque.
Figura 23 – Quantidade de pedidos por cidade

Fonte: Autora (2019)
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Figura 24 – Valor vendido por cidade

Fonte: do Autor (2019)
Figura 25 – Quantidade de pedidos por construtora

Fonte: Autora (2019)
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Figura 26 – Valor vendido por construtora

Fonte: Autora (2019)
3.3.3. Insumos
A página de insumos traz a quantidade de pedidos recebidos e vendas por item, assim
como o respectivo valor vendido. As duas visualizações são através de gráficos de coluna,
conforme a Figura 27 retrata.
Figura 27 – Aba de insumos

Fonte: Autora (2019)
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Essa página permite que o fornecedor realize um comparativo entre os insumos que são
mais recorrentes nos pedidos que recebe, ou seja, os mais frequentes, em contrapartida com os
que mais se concretizam em vendas e, por fim, os quais possuem maior retorno financeiro, que
são mais lucrativos.
Esse julgamento permite que o vendedor entenda para qual pedido deve dar prioridade
em caso de uma demanda alta, sendo preferencial responder de forma mais rápida insumos com
maior potencial de venda ou com representatividade financeira nas vendas superior aos demais.
As FigurasFigura 28,Figura 29 eFigura 30 trazem os gráficos da aba.
Figura 28 – Quantidade de pedidos recebidos por insumo

Fonte: Autora (2019)
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Figura 29 – Quantidade de vendas por insumo

Fonte: Autora (2019)
Figura 30 – Valor vendido por insumo

Fonte: Autora (2019)
Entretanto, vale ressaltar que o valor de vendas por cada insumo na realidade representa
o valor de uma compra onde aquele item está inserido e não necessariamente o valor do item
isoladamente. Isso acontece devido à complexidade do banco de dados da empresa-estudo, que
não permitiu o desmembramento dos valores para esta análise. Sendo assim, os valores de
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compra representam valores exclusivos dos itens, mas podem também em algumas análises
estarem com valores adicionados de outros insumos que foram comprados na mesma cotação
que eles.
3.3.4. Visualização dentro do sistema
Para facilitar o acesso aos dados, propõem-se que o dashboard seja incrementado dentro
do portal do fornecedor na plataforma. Dessa forma, apenas os vendedores que possuírem
cadastro avançado dentro do sistema poderão visualizar o seu relatório de desempenho,
tornando-se um atrativo e motivador para o fornecedor incluir suas regiões de atendimento e
insumos que trabalha, dado essencial para a inteligência do sistema e potencialização do sucesso
do vendedor na ferramenta.
O quadro de métricas seria apresentado em uma terceira aba no portal do fornecedor,
denominado Análises. Ao clicar, o vendedor seria direcionado diretamente para a aba de dados
gerais, com informações filtradas apenas para a sua conta, de acordo com o exemplo na Figura
31.
Figura 31 – Proposta de visualização do dashboard dentro do sistema

Fonte: Autora (2019)
Todas as métricas são interativas e de fácil manuseio. Por exemplo, ao clicar na
porcentagem de vendas no gráfico de rosca, automaticamente todos os dados dessa aba serão
recalculados considerando apenas o status de propostas com vendas. A Figura 32 mostra essa
atualização dinâmica dos dados.
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Figura 32 – Filtro das propostas com status de venda

Fonte: do Autor (2019)
É possível realizar o mesmo tipo de filtro também por mês em algum gráfico, por
exemplo, selecionando o mês de outubro no gráfico de área de quantidade de pedidos recebidos
e propostas enviadas por mês, os demais dados do quadro serão alterados para corresponder à
ocorrência durante o mês de outubro selecionado, conforme mostra a Figura 33.
Figura 33 – Filtro no mês de outubro

Fonte: Autora (2019)
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O mesmo ocorre para todas as abas, ou seja, as de dados gerais, cidades e construtoras
e insumos podem ser manipuladas de forma interativa.
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4. ESTUDO DE CASO
Para executar o estudo de caso, optou-se por utilizar fornecedores usuários da empresaestudo, com participação recorrente na plataforma e um histórico que contemple o intervalo de
agosto de 2018 até o final de julho de 2019, completando o total de um ano para análise.
A elaboração do estudo de caso com esses fornecedores, garantiu a validação do
dashboard proposto, contemplando a possibilidade de acompanhar o desempenho alcançado no
sistema, assim como estruturar estratégias de utilização para as futuras interações com a
ferramenta.
Os tópicos a seguir descrevem os fornecedores escolhidos para a aplicação e seus
respectivos perfis de acordo com informações obtidas com a empresa-estudo. O anonimato dos
fornecedores é preservado durante todas as etapas de análise.
4.1. Empresa A
A Empresa A possui cinco anos de atuação no mercado, tendo seu foco de atuação no
comércio e distribuição de materiais elétricos, hidráulicos e iluminação na região da Grande
Florianópolis.
Dentro da plataforma de estudo, possui sete vendedores com cadastro, tendo iniciado
as utilizações em maio de 2017. Considerando todos os vendedores, desde o início do uso,
recebeu um total de 1.689 pedidos.
O sistema ainda não possui a funcionalidade de perfil gestor, sendo assim, cada
vendedor possui a visualização apenas dos dados da sua conta, não sendo possível analisar todos
os dados dos vendedores associados ao fornecedor em um só local.
Para realizar uma avaliação mais direcionada, optou-se por explorar os dados do
vendedor associado com maior taxa de participação na plataforma, ou seja, o mais
representativo. Por esse motivo, as próximas informações referem-se apenas a um vendedor
especifico.
O intervalo considerado é de agosto de 2018 até julho de 2019. Neste período, a Empresa
A recebeu um total de 912 pedidos e retornou com propostas 609 solicitações, conforme a aba
de dados gerais na Figura 34 retrata.
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Figura 34 – Dados gerais da Empresa A

Fonte: Autora (2019)
Repara-se que o vendedor tem uma taxa de participação de 98,25%, algo muito positivo,
já que mais da maioria das solicitações tem algum retorno da empresa, seja positivo, com uma
proposta, ou alegando o motivo da falta de participação.
Fazendo um cruzamento de análises, repara-se que no mês de junho no gráfico de
quantidade de pedidos recebidos e propostas enviadas tem-se uma queda na quantidade de
propostas enviadas. Isso pode ser justificado pelo pico de solicitações urgentes recebidas. No
mesmo mês também se observa uma queda no valor vendido.
O pico do valor vendido no mês de março desperta a curiosidade de quais são os fatores
diferenciados que acarretaram nessa situação. Utilizando o recurso do filtro lateral de tela, podese compreender melhor o salto de vendas do mês. A Figura 35 ilustra a tela de cidades e
construtoras com filtro para março de 2019.
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Figura 35 – Aba de cidades e construtoras com filtro no mês de março para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
Conclui-se que apenas uma construtora, identificada pelo código C. 175, foi responsável
por 95,35% do valor vendido no mês. Existe a possibilidade de ter sido negociado juntamente
com a construtora uma compra global de diversos itens o que consequentemente acarretou em
um aumento significativo no valor vendido, atividade que poderia ser explorada e replicada
para outros clientes.
A Figura 36 traz a análise do desempenho da Empresa A por cidades e construtoras sem
filtros.
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Figura 36 – Aba de cidades e construtoras para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
As cidades que ocupam as três primeiras colocações tanto para o gráfico de quantidade
de pedidos quanto de valor vendido, fazem parte da Grande Florianópolis, algo esperado uma
vez que o mercado foco da empresa analisada situa-se na região. Entretanto, a quarta posição é
o munícipio de Blumenau, que possui 157,2 km de distância da cidade de origem e diferenciase apenas por mil reais de lucro da cidade de Palhoça, se destacando como uma oportunidade
para análise. A Figura 37 traz o gráfico de valor vendido por cidade para a Empresa A com
maior destaque.
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Figura 37 – Valor vendido por cidade para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
Para explorar melhor o posicionamento da cidade de Blumenau no quarto lugar de maior
volume de venda e avaliar possíveis ações com esse cenário, é interessante compreender melhor
o comportamento dos sete mil reais transacionados. Para isso, filtra-se os dados da aba clicando
em Blumenau no gráfico, resultando nos dados da Figura 38.
Figura 38 – Aba de cidades e construtoras com filtro para Blumenau na Empresa A

Fonte: Autora (2019)
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Abrindo a análise, repara-se que o percentual de solicitações do munícipio de Blumenau
representa apenas 1,42% e 6,42% do valor vendido. Ainda, conclui-se que dos 13 pedidos
recebidos, apenas 7 foram com solicitações de possível atendimento, uma vez que a taxa de
participação é de 100%, ou seja, 6 das cotações direcionadas possuíam algum empecilho para
a participação, que se julga estar relacionado a distância da região de atendimento foco.
Apesar de apenas ter respondido com propostas 7 cotações, 2 foram convertidas em
vendas para a mesma construtora. Repara-se também, que da mesma construtora foram
recebidos apenas seis solicitações, dessa maneira a taxa de vendas para este construtor equivale
a 33,33%, sendo um número inicial positivo para realizar um primeiro contato e estreitar um
relacionamento de preços diferenciais entre a Empresa A e a Construtora 142, posicionando-se
até como uma porta de entrada para o mercado do Vale do Itajaí, já que as cidades de Itapema
e Itajaí configuram-se na sequência no gráfico de valor vendido por cidade.
Sendo assim, em uma investigação inicial conclui-se que existem oportunidades a serem
exploradas na região do Vale do Itajaí, entretanto com uma amostragem muito pequena, que
poderia ser intensificada com estratégias de preços diferenciais ou maior estrutura logística para
entregar na região, como um centro de distribuição, entre outras opções. É importante cruzar a
realidade de vendas que não consta na plataforma, ou seja, as transações realizadas pelo método
tradicional, antes de tomar uma ação mais definitiva nesse sentido.
A cidade de Biguaçu, apesar de integrar a Grande Florianópolis, está no último lugar do
valor vendido por região, como explorado com mais dados na Figura 39.
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Figura 39 - Aba de cidades e construtoras com filtro para Biguaçu na Empresa A

Fonte: Autora (2019)
Observa-se semelhanças com os pedidos provenientes de Blumenau, ou seja, originados
por até três construtoras, entretanto com apenas uma que concretizou uma proposta em compra.
Pela proximidade com a sede da Empresa A, visualiza-se uma possibilidade de estudo mais
aprofundado de formas de atender o munícipio de Biguaçu com maior sucesso, uma vez que foi
dado retorno para todos os pedidos recebidos, contudo das 12 propostas retornadas, apenas uma
foi registrada como venda.
Referente aos insumos, tem-se o panorama da Figura 40.
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Figura 40 – Aba de insumos para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
Percebe-se uma grande variedade de insumos solicitados e vendidos pela empresa. Uma
análise de interesse seria fazer uma relação entre o retorno dos itens mais cotados com o número
e valor vendido. A Figura 41 traz as informações da aba filtradas pelo item com maior número
de pedidos, o eletroduto corrugado.
Figura 41 – Aba de insumos com filtro em eletroduto corrugado para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
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Apesar de liderar o ranking da quantidade de pedidos, ao se filtrar por eletroduto
corrugado não se tem um retorno de visualização nos gráficos de quantidade e valor vendido
nas suas versões resumidas. Isso indica que nessas duas categorias o insumo ocupa uma
colocação superior a vigésima, já indicando uma possibilidade de discrepância entre esforço
despendido em respostas versus retorno financeiro em vendas para o item. As Figura 42Figura
43 trazem as posições do eletroduto corrugado nas tabelas de vendas.
Figura 42 – Quantidade de vendas de eletroduto corrugado para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
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Figura 43 – Valor vendido de eletroduto corrugado para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
Verifica-se que das 89 solicitações, apenas 4 foram convertidas em vendas, gerando um
lucro total de R$ 2.688. Dessa maneira, consegue-se vislumbrar dois direcionamentos: apesar
da grande demanda de solicitações de eletroduto corrugado, o retorno de vendas do item é
baixo, logo, cotações deste item não devem ter prioridade frente a solicitações de itens com
maior taxa de venda no sistema.
Considerando o valor médio de venda para eletroduto corrugado igual a R$ 671,90 é
possível estimar de forma bruta o valor que se deixou de ganhar em vendas deste item,
multiplicando as 85 solicitações que não foram convertidas em vendas e multiplicando-se pelo
valor médio de venda, tem-se um valor aproximado de R$ 57.111,50. Seria necessário entender
a relevância deste valor e os motivos pelos quais este item não se tem convertido em compras.
Analisar se o valor ofertado está acima da média do mercado, estudar se os fornecedores
primários tem vendido o item em um valor com pouca margem para lucro na revenda, entre
outras ações, que permitam criar estratégias para tornar o insumo mais competitivo no sistema,
de modo a realizar propostas com preços mais agressivos.
O ideal seria mapear essas ações, estabelecer o início das mesmas e futuramente analisar
a variação dos resultados, podendo filtrar apenas o intervalo com as mudanças e compará-lo
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com o cenário atual, de modo a ficar perceptível o impacto que a conduta gera em questão de
métricas e avaliar a sua viabilidade.
A Figura 44 traz o filtro das análises da aba para o insumo com maior quantidade de
vendas.
Figura 44 - Aba de insumos com filtro em joelho PVC soldável 90° para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
O joelho de PVC soldável de 90° ocupa a liderança de vendas e é o décimo sexto item
mais lucrativo para a Empresa A dentro da plataforma.
Filtrando-se o último gráfico pelo item com o valor vendido mais expressivo, tem-se a
Figura 45.
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Figura 45 - Aba de insumos com filtro joelho em PVC de 90° para a Empresa A

Fonte: Autora (2019)
O joelho em PVC de 90° para esgoto é o item com maior agregado convertido em vendas
dentro do sistema para a Empresa A. O insumo ocupa o terceiro lugar em quantidade de vendas
e possui uma taxa de vendas de 21,05%.
De modo geral, percebe-se uma presença significativa de materiais hidráulicos nas
tabelas de vendas, podendo alertar um potencial de intensificação de vendas neste nicho e uma
necessidade de elaborar estratégias para igualar a competitividade das demais frentes de
insumos da empresa, de elétrica e iluminação, mencionadas acima.
Os cruzamentos de dados podem ser mais elaborados e considerar mais variáveis de
acordo com a necessidade da Empresa A, podendo nortear decisões e gerar novas ideias de
modo tático e estratégico, assim como auxiliar na definição de priorização de resposta de
propostas para altas demandas, podendo guiar-se por logística de cidades com maior retorno de
vendas, construtoras ou insumos com maior rentabilidade, dependendo do objetivo estabelecido
pela empresa.
4.2. Empresa B
A Empresa B atua no ramo de materiais para a construção civil, com sede na região da
Grande Florianópolis em Santa Catarina, fundada em 1967. Atualmente, a empresa possui
filiais em seis estados brasileiros, lojas físicas, centros de distribuição entre outros serviços para
consolidar-se como fornecedor ativo no segmento da construção.
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Dentro da plataforma de estudo, a Empresa B possui cinco unidades cadastradas que
atendem regiões de toda a região sul do país. Por possuir maior volume de cotações e histórico,
devido a presença de maior concentração de construtoras no entorno, optou-se por analisar a
filial de Florianópolis.
No sistema, tem-se sete vendedores com cadastro, sendo cinco da categoria avançado e
dois básicos. O primeiro recebimento de solicitação via plataforma foi em janeiro de 2017,
desde então foram 2.928 pedidos direcionados para a empresa.
Pela falta de perfil gestor, como comentado na descrição da Empresa A, optou-se por
analisar o vendedor com maior taxa de participação e/ou volume de solicitações recebidas. A
Empresa B possui uma particularidade de centralizar o recebimento em apenas um vendedor,
que internamente realiza a distribuição das solicitações. Os dados explorados são da central de
recebimento, logo, algumas taxas de participação e resposta podem não condizer com a
realidade, visto que existe a possibilidade da central ter recebido a cotação no seu usuário.
Entretanto o fornecedor efetuou o preenchimento como outro vendedor.
Para análise dos dados está considerando-se o período de agosto de 2018 até julho de
2019. No intervalo, a Empresa B recebeu um total de 1524 pedidos e retornou com propostas
718 solicitações, conforme exposto na Figura 46.
Figura 46 – Dados gerais da Empresa B

Fonte: Autora (2019)
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O perfil analisado possui uma taxa de participação de 56,50%, o que em uma primeira
avaliação poderia sugerir que quase metade dos pedidos recebidos não possuem nenhum tipo
de retorno por parte do fornecedor. Entretanto, como já comentado, por ser um usuário
centralizador, algumas das cotações direcionadas para sua conta podem ter sido respondidos
por outros vendedores, logo, assume-se que a taxa de participação deve ser superior a
encontrada apenas nesta análise individual. As mesmas considerações entendem-se para a
porcentagem de propostas com status de não respondeu no gráfico de rosca.
Devido ao destaque de valor vendido em outubro, optou-se por analisar melhor os dados
desse mês. A Figura 47 traz a aba de dados gerais com as informações filtradas para outubro.
Figura 47 – Aba de dados gerais com filtro no mês de outubro para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Verifica-se que em outubro foram recebidos 126 pedidos, para os quais 67 foram
retornadas respostas e a taxa de participação é superior a da análise geral, sendo 67,46%. As 15
vendas realizadas no mês representam 24,35% do total do ano explorado. O gráfico de status
segue a mesma tendência apresentada para os dados no intervalo completo de estudo.
A Figura 48 expõe o desempenho da Empresa B na aba de cidades e construtoras, sem
a aplicação de filtros.
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Figura 48 – Aba de cidades e construtoras para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
As cidades com maior envio de solicitações, assim como o maior volume de valor
vendido estão localizadas na Grande Florianópolis, o que é coerente com a localização da filial
da Empresa B e consequentemente com o público alvo almejado para a sede. Contudo, a cidade
de Lages, situada fora do raio de alcance de atendimento da empresa – distância de 229,4 km
até Florianópolis, localiza-se na sétima posição no ranking de envio de pedidos e na quinta
posição de valor vendido. A Figura 49 traz a aba filtrada para a cidade de Lages, para explorar
sua colocação nos dois gráficos.
Figura 49 – Aba de cidades e construtoras com filtro em Lages para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
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Do munícipio de Lages foram disparados 13 pedidos para o fornecedor, dos quais,
apenas cinco foram respondidos com propostas de orçamento e apenas um foi convertido em
venda. Apesar da distância, destaca-se que a taxa de cotações sem resposta é superior a metade
das solicitações.
O gráfico de quantidade de pedidos por construtora, mostra que o envio dos pedidos é
proveniente de apenas uma construtora, a C. 161. A Figura 50 traz a aba com filtro na
construtora C. 161.
Figura 50 - Aba de cidades e construtoras com filtro na construtora C. 161 para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Conclui-se que a construtora possui obras situadas na Grande Florianópolis e,
possivelmente, tem parceria com a Empresa B, o que fundamenta a participação em cotações
fora do seu raio de atendimento usual. Dessa forma, a justificativa de envio de proposta para a
cidade é baseada em fortalecer o relacionamento com seu cliente e também na possibilidade de
retirar o material em uma filial ou centro de distribuição mais próxima, tornando o fator
logístico menos impeditivo.
A Figura 51 exibe a aba de cidades e construtoras com filtro para o munícipio líder em
recebimento de cotações e valor vendido, Florianópolis.
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Figura 51 – Aba de cidades e construtoras com filtro em Florianópolis para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Observa-se que o destaque da cidade nos gráficos superiores por munícipios está
diretamente conectado a participação significativa de diversas construtoras na cidade, como
destacado ao aplicar o filtro no gráfico de quantidade de pedidos por construtora, onde várias
colunas estão coloridas, indicando presença da de empreendimentos de clientes no local.
O gráfico de valor vendido por construtora, enfatiza a representatividade da construtora
C. 107 nas vendas da Empresa B, transacionando R$ 112.000 o que representa 38,62% do total
vendido para Florianópolis. A Figura 52 permite explorar quais os insumos mais cotados e
comprados pela construtora no intervalo de estudo.
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Figura 52 - Aba de insumos com filtro na construtora C. 107 para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Em evidência tem-se o cimento, que além ocupa o primeiro lugar tanto na quantidade
de pedidos recebidos, quando na quantidade de vendas e a terceira posição no valor vendido
por insumo, perdendo apenas para os itens barra de aço CA 50 e 60 devido ao seu alto valor
agregado.
Repara-se para que os primeiros dez itens de cada gráfico são primordialmente os
mesmos em sequências de ranking diferentes, mostrando um relacionamento positivo com a
construtora e uma conversão de pedidos em vendas com valor significativo extremamente
positiva. Neste contexto, sugere-se que a Empresa B tome a C. 107 como um estudo de caso a
explorar, observando os padrões utilizados com o cliente de modo a possibilitar replicar o
método com outras empresas.
A Figura 53 traz a aba de cidades e construtoras com a análise focada na cidade de
Biguaçu.
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Figura 53 – Aba de cidades e construtoras com filtro em Biguaçu para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Constata-se que apesar de estar como o segundo munícipio no quesito valor vendido por
cidade, são apenas três vendas executadas divididas em duas construtoras, a C. 126 com R$
42.000 e a C. 193 com R$ 3.000. Como apenas a construtora C. 126 detém 93,33% do valor
vendido, optou-se por entender o comportamento dos insumos cotados e comprados pela
cliente, detalhados na Figura 54.
Figura 54 – Aba de insumos com filtro na construtora C. 126 para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
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Percebe-se que a taxa de participação para a C. 126 é apenas de 50%, ou seja, apesar de
ter enviado apenas duas propostas, outras duas cotações foram certamente respondidas
indicando o motivo de não poder participar do orçamento. A taxa de vendas, por sua vez, é
igual a 100%, apesar de apenas uma das propostas enviadas ter sido convertida em venda, isso
acontece porque a taxa de vendas considera para cálculo apenas as cotações em que a
construtora já tomou uma decisão de compra, dessa forma, a outra proposta ainda não teve
retorno da cliente.
Mesmo sendo apenas uma venda, ela possui um valor agregado significativo e os
motivos ficam claros ao explorar os gráficos de colunas da Figura 54, onde identifica-se que os
insumos comprados são barras de aço. Deve-se enfatizar que o valor de R$ 42.500 se repete
para cada item de barra de aço no gráfico de valor vendido por insumo, uma vez que a análise
considera o valor total da cotação que o insumo está inserido e não do item isoladamente.
Optou-se por essa modalidade de análise devido à complexidade elevada de destrinchar o valor
isolado do item na cotação dentro do banco de dados da empresa estudo, como já comentado
anteriormente.
A Figura 55 explana a análise de insumos da Empresa B de modo geral, sem a aplicação
de filtros.
Figura 55 – Aba de insumos para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
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Em uma análise geral, nota-se um destaque novamente no insumo de cimento, primeiro
na categoria quantidade de pedidos recebidos e vendas. A Figura 56 traz a aba filtrada para
cimento e a Figura 57 mostra a localização do insumo no gráfico de valor vendido.
Figura 56 – Aba de insumos com filtro em cimento para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Figura 57 – Valor vendido para cimento na Empresa B

Fonte: Autora (2019)
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No gráfico de valor vendido o item possui participação, entretanto não se configura em
uma posição de destaque, ocupando a 23ª posição.
Contudo, a segunda colocação no quesito recebimento de solicitações, a barra de aço
CA50, já comentada com destaque em análises específicas explanadas anteriormente, também
ocupa uma posição de importância na análise geral, estando na quarta posição em quantidade
de vendas e na líder na categoria de valor vendido, conforme a Figura 58 retrata.
Figura 58 – Aba de insumos com filtro em barra de aço CA50 para a Empresa B

Fonte: Autora (2019)
Tomando como base os dados apresentados, conclui-se que é possível aprofundar-se
ainda mais em análises par a Empresa B, já que a mesma possui amplo histórico para se avaliar.
Da mesma forma que foi apontado para a Empresa A, os cruzamentos de dados podem ser mais
elaborados e considerar outras variáveis de acordo com a necessidade do fornecedor. Enfatizase que o estudo dos dados pode servir como base para auxiliar na tomada de decisões e
acompanhamento de ações dentro e fora da plataforma, dependendo da situação em análise.
4.3. Empresa C
A Empresa C possui dos segmentos de atuação, o varejo voltado para máquinas e
ferramentas e distribuição para materiais de construção civil. A empresa foi fundada em 1951
e atende o estado de Santa Catarina e o Paraná. Para isso possui três lojas com foco no varejo
na região da Grande Florianópolis e duas para distribuição, uma em cada estado, para Santa
Catarina na Palhoça e para o Paraná em Arapongas.
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No sistema, a Empresa C tem três unidades cadastradas na Grande Florianópolis. Apesar
de possuir um centro de distribuição no Paraná e a plataforma também atuar nesse estado, ainda
não existe cadastro do fornecedor para o munícipio de Arapongas. Isso ocorre possivelmente
pelo fato de Arapongas estar localizada na região metropolitana de Londrina e o foco de atuação
da plataforma no estado ainda ser a região metropolitana de Curitiba, que possuem
aproximadamente 388,3 km de distância.
Optou-se por analisar a sede da Empresa C com maior participação no sistema. A
unidade em questão possui seis vendedores associados, todos com cadastro avançado. A
primeira solicitação de cotação recebida pela plataforma foi em janeiro de 2017, desde então
foram 2.431 pedidos direcionados para a empresa.
Seguindo a mesma lógica das análises anteriores, definiu-se que o estudo dos dados
seria aplicado para apenas um vendedor da unidade, escolhendo aquele com a maior taxa de
participação e/ou volume de solicitações recebidas. Por essa razão, os dados a seguir são apenas
de um vendedor da Empresa C.
A coleta dos dados considera o intervalo de agosto de 2018 até julho de 2019. Nesse
período, a Empresa C recebeu um total de 2.040 pedidos e retornou com propostas 1.112
solicitações, conforme ilustrado na Figura 59.
Figura 59 - Dados gerais da Empresa C

Fonte: Autora (2019)
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O vendedor em questão tem uma taxa de participação de 78,28%, dando retorno com
propostas ou alegando o motivo de não poder participar para a maioria das solicitações
recebidas, o que é positivo, já que a construtora tem algum parecer do fornecedor dessa maneira.
No gráfico de quantidade de pedidos recebidos e propostas enviadas, percebe-se um
aumento na quantidade de solicitações desde o mês de fevereiro até junho de 2019. Esse
crescimento está associado ao fato do sistema ter aumentando a base de construtoras
continuamente nestes meses em regiões que o fornecedor atende, consequentemente, isso
acarretou em um aumento de demanda direcionada para a Empresa C.
Repara-se que o envio de propostas não conseguiu acompanhar em todos os meses o
acréscimo de demanda. Exemplo disso é o mês de junho, onde houve um pico de solicitações,
sendo 584 cotações demandadas e sendo enviadas propostas apenas para 302, conforme a
Figura 60 mostra.
Figura 60 – Quantidade de pedidos recebidos e propostas enviadas por mês para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Cruzando os dados da Figura 60 com o gráfico de porcentagem de cotações urgentes
por mês percebe-se que apesar do mês de dezembro representar um pico de solicitações com
prazo inferior a 12 horas úteis, sendo 70% dos pedidos com esse perfil, a taxa de resposta foi
de 72,86%. O pico pode estar associado ao fato que em dezembro de 2018 o sistema entrou em
férias coletivas do período do Natal até o ano novo e recomendou que as construtoras
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antecipassem suas compras para as primeiras duas semanas do mês, o que pode ter acarretado
o comportamento singular no gráfico.
Outro ponto de destaque da aba de dados gerais é o status das propostas, exposto na
Figura 61.
Figura 61 – Status das propostas da Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Observa-se que aproximadamente um quarto dos pedidos recebidos o fornecedor alegou
não poder participar por algum motivo. Os principais motivos de recusa estão descritos no
tópico 3.1.2 deste trabalho. Apesar de nem todos estarem associados a incompatibilidade de
itens e locais de entrega, como a quantidade de recusas é alta, verifica-se um alerta de
possibilidade do cadastro de famílias de mercado e regiões de atendimento não estar tão
assertivo, sendo interessante verifica-lo e atualizá-lo.
Nota-se também que aproximadamente um quinto dos pedidos não tem ação,
oportunidades que poderiam ter sido convertidas em vendas, mas não foram exploradas. As
cotações que estão como respondidas, são as que as construtoras ainda não tomaram uma
decisão de compra. Entretanto, pela Figura 61 nota-se que dos pedidos com decisão de compra,
a porcentagem de sem sucesso é muito superior a de vendas, indicando uma necessidade de
estudar de forma mais detalhada o porquê dos clientes estarem optando por outros fornecedores
para 39,48% dos pedidos recebidos pela Empresa C.
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A Figura 62 traz o histórico no período de análise da Empresa C por cidades e
construtoras sem filtros.
Figura 62 – Aba de cidades e construtoras para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Diferente do encontrado para as empresas A e B, as primeiras posições dos gráficos de
quantidade de pedidos recebidos e valor vendido por cidade não são todas formadas por
munícipios que integram a Grande Florianópolis. A Figura 63 mostra o gráfico de quantidade
de pedidos por cidade.
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Figura 63 – Quantidade de pedidos por cidade para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Na imagem verifica-se um fenômeno atípico, as três primeiras posições são de
mesorregiões diferentes do estado de Santa Catarina, e a quarta posição é uma cidade do Paraná,
mesmo que a unidade esteja localizada em Florianópolis. Isso pode estar associado ao fato da
empresa trabalhar como distribuidora para a construção civil e este perfil de fornecedor tende a
possuir uma organização logística melhor, de forma a poder atender regiões mais distantes da
sua sede.
A Figura 64 traz o valor vendido por cidade, sem filtro, para a Empresa C.
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Figura 64 – Valor vendido por cidade para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Novamente a cidade de Florianópolis ocupa o primeiro lugar, sendo a líder tanto na
quantidade de cotações recebidas quanto em valor vendido para o vendedor. Em segundo lugar
está o munícipio de Itajaí, a Figura 65 traz a aba de cidades e construtoras com os dados filtrados
para a cidade.
Figura 65 - Aba de cidades e construtoras com filtro em Itajaí para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
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O percentual de solicitações provenientes de Itajaí é 6,42% do total e representa 19,12%
do valor vendido. O valor vendido para Itajaí foi de aproximadamente R$ 13.000 e a Figura 66
mostra o detalhamento dos insumos vendidos para a cidade.
Figura 66 - Aba de insumos com filtro em Itajaí para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Observa-se que entre os pedidos recebidos os insumos de destaque são da categoria de
máquinas e ferramentas, mesclados em menor quantidade com materiais de construção civil. O
mesmo se repete na análise de quantidade de vendas e valor vendido por insumo.
Pela

distância considerável entre

São José dos Pinhais e

Florianópolis,

aproximadamente 292,80 km decidiu-se explorar melhor o comportamento dos insumos das
cotações direcionadas para a Empresa C dessa cidade. A Figura 67 traz a análise na aba de
insumos com filtro em São José dos Pinhais.
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Figura 67 - Aba de insumos com filtro em São José dos Pinhais para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Constata-se que a taxa de participação é de 91,09%, entretanto para apenas 43,56% dos
pedidos a Empresa C respondeu com propostas. A diferença entre as porcentagens indica a
quantidade de solicitações que foram recusadas indicando que a empresa não poderia participar,
possivelmente devido a distância entre o local de entrega e a localização da unidade do
fornecedor.
Das 44 propostas enviadas, apenas 2 foram convertidas em vendas. A conversão baixa
pode estar novamente associada a distância, uma vez que o valor do frete pode tornar as
propostas da Empresa C menos atrativa para os clientes.
A Figura 68 explora o histórico relacionado a insumos, sem filtros, para a Empresa C.
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Figura 68 – Aba de insumos para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Em uma análise geral, verifica-se que o insumo mais solicitado em cotações é o prego
de cabeça simples, seguido pela lona plástica e a fita crepe em terceiro lugar. Na categoria de
quantidade de vendas por insumo, os três primeiros são, respectivamente, broca para concreto,
disco de serra circular e fita crepe. Em valor vendido, por sua vez, tem-se nas primeiras posições
disco de serra circular, broca para concreto e tela soldada nervurada.
A Figura 69 explora mais informações sobre o insumo mais solicitado, o prego de
cabeça simples.
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Figura 69 – Aba de insumos com filtro para prego de cabeça simples para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Para pregos de cabeça simples a taxa de participação é de 100%, isso quer dizer que
todos os pedidos que tinham o insumo foram respondidos com propostas ou indicando o motivo
de não poder participar.
Foram 66 propostas enviadas, mas apenas 2 se converteram em vendas, gerando um
valor vendido de R$ 593,00. Isso mostra que apesar de ser o item mais solicitada, tem um
retorno em quantidade e valor de vendas baixo, o que sugere que pode ter uma prioridade de
resposta menor em meses de alta demanda, indicando-se responder primeiro insumos que se
transformam em vendas mais frequentemente ou que o valor agregado é mais alto.
A Figura 70 traz a análise com filtro para o item vendido mais vezes, a broca de concreto.
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Figura 70 – Aba de insumos com filtro em broca para concreto para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
Verifica-se que além de ser o item mais vendido, é o segundo mais lucrativo também.
Em contrapartida, a quantidade de propostas recebidas é menos expressiva quando comparada
as solicitações de prego, por exemplo.
A Figura 71 explora o item com maior valor agregado em vendas, o disco de serra
circular.
Figura 71 – Aba de insumos com filtro para disco de serra circular para a Empresa C

Fonte: Autora (2019)
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Nota-se que a taxa de participação é de 100%, algo muito positivo, como já comentado
anteriormente. A taxa de vendas do item é de 34,62%, logo aproximadamente um terço das
propostas em que a construtora tomou uma decisão de compra a Empresa C teve êxito. O
insumo também ocupa destaque na tabela de quantidade de vendas, sendo o segundo item mais
vendido.
De forma geral, percebe-se que os itens de ferramentas têm maior relevância nos dados
da Empresa C, sendo uma oportunidade de explorar de maneira mais aprofundada como está o
desempenho em todos os itens desse segmento e avaliando maneiras de potencializar ainda mais
as vendas desses insumos.
Principalmente por possuir mais de uma frente de atuação, a Empresa C tem ainda mais
possibilidades de cruzamentos de dados para extrair informações relevantes para desde os níveis
operacionais até estratégicos, como comentado para as demais empresas do estudo de caso.
4.4. Resumo das empresas
Após apresentadas as análises individuais de cada empresa, as tabelas a seguir ilustram
os dados principais de cada empresa de forma resumida, para facilitar a compreensão das
informações.
Tabela 1 – Resumo da quantidade de pedidos recebidos e propostas enviadas
Empresa
A
B
C

Pedidos Recebidos Propostas Enviadas
912
609
1.524
718
2.040
1.112
Fonte: Autora (2019)

Tabela 2 – Resumo das métricas de vendas
Empresa
A
B
C

Vendas
70
123
122

Valor Vendido
R$
104.000,00
R$
382.000,00
R$
68.000,00
Fonte: Autora (2019)

Valor Médio por Venda
R$
1.480,00
R$
3.100,00
R$
556,86

93

Tabela 3 – Resumo das taxas
Empresa

Participação
98,25
56,50
78,28

A
B
C

Taxas (%)
Respondidos
66,78
47,11
54,51
Fonte: Autora (2019)

Sem Resposta
1,55
41,86
20,98

Vendas
13,83
20,26
13,19

Tabela 4 – Resumo das cidades com maior número de pedidos
Cidades com maior número de pedidos

Empresa

1°

2°

3°

A

Florianópolis

545

Palhoça

113

São José

81

B

Florianópolis

1040

Palhoça

184

São José

90

C

Florianópolis

590
Chapecó
Fonte: Autora (2019)

306

Itajaí

131

Tabela 5 – Resumo das cidades com maior valor vendido
Empresa
A
B
C

Cidades com maior valor vendido
1°
2°
3°
São
Florianópolis R$ 65.000,00
José
R$
18.000,00 Palhoça R$
Florianópolis R$ 290.000,00 Biguaçu R$
45.000,00 Palhoça R$
Florianópolis R$ 21.800,00
Itajaí R$
12.600,00 Palhoça R$
Fonte: Autora (2019)

8.000,00
27.000,00
6.300,00

Tabela 6 – Resumo das construtoras com maior número de pedidos
Empresa
A
B
C

1°
C. 107
C. 107
C. 87

Construtoras com maior número de pedidos
2°
3°
107
C. 175
80
C. 79
162
C. 145
152
C.79
320
C. 49
125
C. 220
Fonte: Autora (2019)

57
111
115

Tabela 7 – Resumo das construtoras com maior valor vendido
Empresa
A
B
C

C. 175
C. 107
C.49

Construtoras com maior valor vendido
1°
2°
R$
53.000,00 C. 126 R$
20.000,00 C. 142
R$
112.000,00 C. 145 R$
73.000,00 C. 170
R$
12.600,00 C. 170 R$
7.100,00 C. 193
Fonte: Autora (2019)

3°
R$
R$
R$

7.000,00
53.000,00
6.400,00
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Tabela 8 – Resumo dos insumos com maior número de pedidos
Empresa
A
B
C

1°
Eletroduto corrugado
Cimento
Prego cabeça simples

Insumos com maior número de pedidos
2°
3°
89 Cabo de cobre flexível 83
Fita isolante
85
Barra de aço CA50
84 Prego cabeça simples
68
Lona plástica
51
Fita crepe
Fonte: Autora (2019)

82
74
48

Tabela 9 – Resumo dos insumos com maior número de vendas
Empresa
A
B
C

Insumos com maior número de vendas
1°
2°
3°
Joelho PVC soldável 90°
Adesivo plástico para
Joelho PVC soldável 90°
para água fria
13
tubulações
12
para esgoto
Cimento
Broca para concreto

27 Prego cabeça simples 14
10 Disco de serra circular 9
Fonte: Autora (2019)

Arame recozido
Fita crepe

12
11
6

Tabela 10 – Resumo dos insumos com maior valor vendido
Empresa

A
B
C

1°

Insumos com maior valor vendido
2°

Joelho PVC
soldável 90° para
R$
esgoto
53.000,00
Barra de aço
R$
CA50
165.000,00
Disco de serra
circular

R$
7.200,00

Luva simples
PVC para
esgoto
Barra de aço
CA60

R$
50.000,00
R$
149.000,00

Broca para
R$
concreto
6.500,00
Fonte: Autora (2019)

3°

Tubo PVC para
esgoto
Tubo PVC para
esgoto
Tela soldada
galvanizada para
alvenaria

R$
48.000,00
R$
51.000,00
R$
6.400,00
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do presente trabalho, observou-se que as empresas da construção civil têm
migrado gradualmente para ferramentas que permitem uma gestão mais eficiente do setor de
compras. A relevância que vem sendo dada ao setor de compras acontece por diversos motivos,
mas o mais evidente é devido ao grande impacto que o setor detém sobre a economia e potencial
de ampliar os lucros da empresa.
O uso de ferramentas de gestão e comércio eletrônico, como é o caso da plataformaestudo, demonstra que a tecnologia da informação está presente em vários processos da vida
cotidiana, tanto pessoal quanto de empresas. O diagnóstico dos processos da empresa-estudo
demonstra vantagens em utilizações dentro da cadeia de suprimentos, tanto para as construtoras
quanto para os fornecedores.
Verificou-se que, através da mescla da tecnologia da informação e a função de compras,
encontram-se os comércios eletrônicos para a construção civil, como é o caso do sistemaestudo. Nestes, constatou-se que os compradores têm acesso rápido a propostas de
fornecedores, de modo equalizado e mais dinâmico, registrando suas ações de compras com
facilidade, promovendo melhor gestão e controle, tanto para as construtoras quanto para os
fornecedores.
Os comércios eletrônicos também têm outro tipo de usuário, o fornecedor, que teve
destaque de análise neste trabalho. Optou-se por compreender como a nova dinâmica de vendas
poderia ser melhor explorada pelos vendedores, propondo uma ferramenta de gestão de dados
que analisa de forma clara e intuitiva o seu histórico dentro de uma plataforma de compras e
cotações online para a construção civil.
O dashboard foi elaborado de forma a contemplar dados de interesse do fornecedor, que
permitam cruzamentos de dados que podem gerar ideias de melhoria desde o nível operacional
e tático até o estratégico, focando desde informações como status das propostas que recebeu,
as regiões de atendimento e clientes que mais solicitam, até análises de demanda e venda de
insumos.
Com o estudo de caso realizado, conseguiu-se simular possibilidades de investigações
e cruzamentos de dados que os fornecedores poderiam realizar com acesso à ferramenta.
Observou-se que as informações extraídas são de grande importância, pois mostram tendências
de vendas e diversas ações de melhoria, tais como: taxas de participação baixas ou cotações
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sem sucesso para insumos específicos, alertando uma necessidade de estudar essa perda, entre
outros. Isso indica que o objetivo inicial do dashboard conseguiu ser alcançado e que a
quantidade de análises possíveis é mais ampla do que o esperado.
Contudo, a falta de perfil gestor na plataforma-estudo prejudica a facilidade de extração
de dados e visão geral da situação de uma empresa mais estruturada e com diversos vendedores,
tornando-se necessário analisar o desempenho de cada vendedor individualmente e unir essas
informações para poder traçar um panorama geral.
Outro ponto que seria interessante para potencializar as análises seria a possibilidade de
acoplar o desempenho do fornecedor dentro do sistema integrado ao seu desempenho fora
realizando uma integração entre a plataforma-estudo e o sistema de gestão da empresa. Assim,
os dados poderiam ser gerenciados no dashboard e até distinguidos.
Em questão de usabilidade do sistema-estudo, avaliou-se que, apesar do dashboard
trazer dados importantes e facilitar alguns processos, ainda faltam ferramentas dentro da
plataforma para tornar o processo mais atrativo para o vendedor, de modo que se torne mais
vantajoso que seu processo usual. Entre as possibilidades de melhoria, listam-se: interface
gráfica mais atraente, configuração de notificação de oportunidades e outras oportunidades em
outros meios de comunicação – como aplicativos de celular, por exemplo -, maior facilidade e
comodidade de comunicação com o cliente, através de chats via o próprio sistema,
possibilidades de busca e filtros no seu portal por cotação e cliente, entre outros.
Conclui-se que o impacto gerado pela utilização do dashboard pode sim potencializar
as vendas e auxiliar na priorização de cotações ou definir regras de negócio diferenciadas para
alguns clientes e/ou regiões de atendimento dentro do sistema. Todavia, como mencionado
acima, saber se isso também se aplica para as construtoras que não utilizam a plataforma
exigiria uma integração entre o sistema de gestão do fornecedor e a ferramenta-estudo e, nesse
ponto, vê-se uma limitação. Existe ainda uma necessidade de integrar ainda mais as
informações, de modo a permitir tomada de decisões em um panorama mais amplo.
No entanto, o alcance de explorar os dados e utilizar business intelligence para isso já
se mostra um diferencial para empresas de fornecimento de insumos da construção civil.
Afirma-se isso, pois através do estudo de caso percebeu-se que, apesar de similaridades entre
as empresas analisadas, os resultados obtidos no dashboard foram diversos. Isso evidencia que
seus atributos competitivos e oportunidades a serem exploradas a seu favor são muito distintas.
Conhecer e compreender isso pode se tornar uma vantagem de mercado para as empresas.
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5.1. Sugestões para trabalhos futuros
Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação do dashboard proposto
com fornecedores que utilizam a plataforma-estudo por um intervalo de tempo que permita que
ações sejam realizadas com base nos dados da ferramenta, e posteriormente aplicar
questionários para coleta de feedbacks e realização de melhorias no relatório.
Propõe-se também a realização em conjunto com a empresa-estudo de um dashboard
voltada para uma análise de mercado na Grande Florianópolis, onde a amostra já é grande e
significativa para poder extrair tendências de mercado, melhores épocas de compra, entre
outros, que poderia ser integrado ao planejamento de compras das construtoras.
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