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Por quê? 

China: Globalização 

1990 -> 11º. Lugar 

Hoje temos 1,5 bi de pessoas online e 4 bi de 

pessoas conectadas via celular. 

Consequências: 
  Rebalanceamento da economia mundial (EUA, EU e 

 Emergentes);China maior credor dos EUA; 

Imperativo da Produtividade (inovação); 

Informações em massa e plataformas globais; 

Volatilidade (política, religiosa, ambientais); 

Novos drivers econômicos (ambientais, sociais, regulatórias) 

... as incertezas no ambiente de negócios crescem. 

2014 -> 2ª. economia do mundo. 

“Base de Compras 

da Randon é muito 

local” 

O mundo está em constante mudança.... 
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Nas Empresas Randon.... 

 

 Mais de 2/3 da receita são compras de 

materiais e serviços diretos e indiretos; 
 

 Nossa base de compras é 

essencialmente local; 
 

 Potencial de sinergia entre as Empresas 

Randon; 
 

  Randon tem forte origem em manufatura 

( Make or Buy). 

 

Desafios 
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Escopo do Projeto 

DIAGNÓSTICO 

PLANO DE 

TRABALHO 

 Ganhos de Escala 

 

 

 Padronização de métodos 

e processos; 

 

 

 Otimização da gestão da 

informação e 

conhecimento  

 

 Retenção de 

Conhecimento 

IMPLEMENTAÇÃO 

  
  
 

SUGESTÃO DO 

MODELO DE 

COMPRAS PARA 

AS ER 

VERIFICA 

RESULTADOS 

REALIZADOS 

ESTABELECE 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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Diagnóstico 

Gerdau 

Meritor 

Mercedes 

FDC 

E&Y 

Mckinsey 

Boston 
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Diagnóstico de categorias Diagnóstico de organização 

Diágnóstico geral 
Benchmark Organização 

Análise de spend 

Folha de Custo 

Benchmark com projetos 
da Consultoria 

Deep dives Conhecimento 

Entrevistas 

P2P 

Detalhamento do spend 
das Empresas Randon nas 
principais categorias 

Percentual de savings nas 
principais alavancas por 
categoria 

Análise da estrutura de 
custos de peças 
compradas pelas 
Empresas Randon 

Análises detalhadas para 
comprovar hipóteses de 
savings das principais 
categorias 

Cáculo de indicadores-
chave para área de 
compras 

Entrevistas com gestores 
para obtenção de 
panorama geral das áreas 
de compras 

Questionário objetivo  
para mensurar 
conhecimento dos 
compradores 

Entrevistas com 
compradores para 
identificação do processo 
de compras 

Diagnóstico 
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• Buscar equidade entre as Empresas 

Randon 

• Proteger os interesses dos 

diferentes negócios das Empresas 

Randon 

• Proteger os interesses dos sócios 

• Atender com excelência os clientes 

internos 

• Certo da primeira vez 

Premissas 
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Fornecedores robustos, com excelência operacional 
 Eliminar desperdícios & inovar (eficiência) 

 

Foco na melhoria de desempenho da cadeia 
 Satisfação do cliente final (fortalecimento da marca) 

 

Melhores condições de mercado 
 As empresas Randon são líderes em seus segmentos 

 

Mais negócios, com menos fornecedores 
 Potencializar ganhos de escala (produtividade); 

 

Relacionamento ético 
 Transparência 

 

Padronização e otimização de itens 
 Melhor mix de produção (produtividade) 

 

 

 

 

Estratégias de Compras 
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▪ Aprimorar processos e 

sistemas  

– Adaptar o SAP 

– Avaliar sistemas 

adicionais 

▪ Adicionar 20-30 categorias  

▪ Sustentar o ganho da onda 1 

▪ Continuar a melhoria da base 

de fornecedores (kaizen, 

fluxo de valor, produtividade) 

Onda 2 

Foco nas interfaces 

Compliance e Produtividade 

▪ Consolidar Compras 

corporativa  

– Organização, processos 

e sistemas 

▪ Finalizar as 57 categorias 

▪ Sustentar ganhos 

Check Act 

Do 
Plan 

PDCA 

Onda 3  

Foco na excelência 

▪ Estruturar área de Compras 

centralizada 

– Papeis definidos 

– Inteligência de 

processos 

– Processos transitórios 

implantados 

– Criar indicadores de 

performance 

▪ Focar em 12 categorias + 

Quick Wins 

▪ Capacitar equipe  

▪ Implantar nova taxonomia 

Onda 1 – Ganho 2,5 – 5%  

Foco dpto Compras 

Escala e Compliance 

Aproximadamente 2 anos 

2 anos para a excelência operacional 

em Compras 

Pessoas capacitadas e atuando dentro dos valores 

Strategic Sourcing 

• DESENVOLVER UMA 

SÓLIDA BASE DE FATOS 

• DESENVOLVER ESTRATÉGIAS 

DE SOURCING 

• EXECUÇÃO 
59M itens 

ajustados 
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Potencial de savings 
identificado 
BRL MM 

Gestão de 
demanda e 
especifica-
ções 

Gestão do 
processo 

Potencial de savings sobre baseline analisado 

Gestão de 
fornecedores 

Participação estimada 
nas empresas Randon 

4 – 10% 

Potencial encontrado através da análise bottom-up das categorias 

35-45% 

10-15% 

40-50% 

Diagnóstico de categorias 
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Pneus 
 
 
Suspensão e Eixos 
 

Rodas 

Hidráulicos, Válvulas e 
Cilindros 

Vagões 
 

Serviços produtivos - 
Pintura 

Serviços produtivos - 
Usinagem, Montagem 

Serviços produtivos - 
Outros 

Fundidos 

Molas, Molas 
Pneumáticas 

Freios, Material de 
Fricção e Sist. 
Acoplamento 

Forjados 

Usinados 

Estampados 

Rolamentos 

TI e 
Telecomunicações 

RH e Bem Estar 

CAPEX – Máquinas e 
Equipamentos 

CAPEX – Ferramentas 
e Dispositivos 

Logística/Fretes 

Embalagem e 
Identificação 

Desenvolvimento de 
fornecedores 

Controladoria, 
Planejamento  e 
análise 

Redução contínua de 
custos 

Compras de 

componentes e 

sistemas de 

Implemento e Veículos 

 Desenvolvimento 

fornecedores e 

Planejamento de 

Compras 

Inteligência de 
compras 

Inteligência de 
processos 

Aço 

Metais Não Ferrosos 

Outros Minerais e 
derivados 

Químicos 

Borracha 

Marketing 

Consultoria 

Manutenção/MRO 

CAPEX –  Projetos e 
Infraestrutura 

Suporte 

Protótipos/Novos 
Projetos 

Outros componentes e 
sistemas (Elétricos, 
Plásticos, Madeira, 
Conexões e outros) Peças Reposição 

Alexandre 

Luvizon 
Nestor Giacomin Alfredo L. 

Guilherme 

Adami 

Nova Estrutura Organizacional 

Compras de 

componentes e 

sistemas de 

Autopeças 

Compras de 

commodities e 

materiais básicos 

Compras de 

Indiretos 

Marcelo Kuver 
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▪ 4 Turmas 

▪ Treinamento simula a aplicação de uma onda de sourcing em uma categoria 

Capacitação 

Folha de custos 
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Negociação 

Fornecedor 

Troca de 

Fonte 
18% 

Mudança 

Técnica 
9% 

BCC 5% 

% Repres. 

68% 
58 Média 

Global 

▪ Redução de 16% sobre 

baseline da onda 1 

– Redução de 5% sobre a 

base de compras  

▪ Melhoria de 18% no teste de 

competências aplicados aos 

compradores 

▪ Redução de 82% no número 

de fornecedores da onda 1 

– 471 para 87 

O que atingimos... 
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O impacto do projeto já pode ser sentido no 

custo real dos itens produzidos 

Custo de um produto 

Spend total 

2014 

100 

Spend total 

agosto sem 

projeto 

Spend total 

agosto 

105,6 

Spend total 

Previsto 

98,2 

103,5 

Spend total 

última nota 

fiscal 

107,7 
Base 100 
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1801  iniciativas identificadas e centralizadas 

6 meses... 

900  RFQ, contemplando 37.000SKUs 

6.200h  de treinamento em 5 meses (4 turmas) 

3   taskforces reduzindo e estabilizando a quantidade de requisições 

77  auditorias de qualidade em fornecedores (dobro de 2014) 

54  avaliações financeiras de fornecedores 

25  reuniões de alinhamento com todos os funcionários de compras 

24  reuniões de alinhamento com as unidades 

8  benchmarks com organizações com faturamento  comparável aos da Randon 

Aumento de 20% para  41%  das requisições de indiretos via contratos 

42   apresentações individuais às sextas feiras 

100%  dos funcionários assinaram o termo de Respons. & Compromisso   

Redução de  125  para  100  dias úteis para execução da onda 1 

10  workshops com ~ 300  pessoas de todas as áreas 

11  reuniões do Comitê de Compras e Supply Chain 

70   pessoas treinadas com a formação de 10 treinadores 
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Processos/ Organização / Pessoas 

 

▪ Aumentar o nível de pedidos em contrato para ~80% 

– Atendimento mais rápido das requisições de compras 

▪ Melhorar modelo de interação com as unidades 

– Processos, metas, indicadores  

▪ Manter a continuidade na geração e gestão da 

implementação de ideias 

▪ Aumentar expertise na busca de fornecedores em 

países de melhor custo (BCC) 

▪ Garantir as competências mínimas necessárias em 

cada função 

– Idioma e Capacidade Analítica 

▪ Garantir o suprimento na “estagflação” 

Próximos desafios... 
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Highlights... 
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