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Resumo:Diante da globalização as empresas sofrem constantes transformações, com a falta de
planejamento e alinhamento na execução das ações fica mais difícil atingir os objetivos a curto, médio e
longo prazo. O tema é atual e faz parte da realidade de todas as empresas, porém, com particularidades
que precisam de soluções imediatas para o apoio ao crescimento da empresa e atendimento das
necessidades dos clientes internos e externos. É oportuno lembrar que o setor de compras quando mal
planejado e executado impede a empresa e seus funcionários de atingirem metas que são atreladas ao
resultado final na companhia. O presente trabalho abordou a logística da empresa MRS Logística S/A, é
a concessionária que controla, opera e monitora a Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal. Atua no
mercado ferroviário desde 1996, interligando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
São 1.643 km de extensão de trilhos que facilitam o processo de transporte e distribuição de cargas numa
região que concentra aproximadamente 55% do produto interno bruto do Brasil. Seu objetivo é o
transporte de cargas diversas, como minérios, produtos siderúrgicos, cimento, bauxita, produtos
agrícolas, coque verde e contêineres. Esta investigação teve como proposta identificar melhorias no
processo de contratação de fornecedores na empresa supracitada visto o volume no transporte que inclui
desde de matérias-primas, materiais, produto semiacabados, produtos acabados à serviços prestados. Tal
preocupação se justifica no sentido de se evitar falhas e paralisações na operação por falta de materiais
ou de informações. De antemão, percebeu-se que a gerência de pátios e terminais do Rio de Janeiro os
seguintes aspectos: (i) o setor não possui um fluxo de solicitação de serviços; (ii) as pessoas não sabem a



quem se dirigir para requerer uma reforma ou melhoria de alguma estação; (ii) Inexiste um rol de
fornecedores cadastrados;e, ainda, (iii) não conseguem determinar o fluxo a ser segu
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1. INTRODUÇÃO 

Diante da globalização as empresas sofrem constantes transformações, com a falta de 
planejamento e alinhamento na execução das ações fica mais difícil atingir os objetivos a 
curto, médio e longo prazo. Trata-se de um tema que faz parte da realidade de todas as 
empresas, porém, com particularidades que precisam de soluções imediatas para o apoio ao 
crescimento da empresa e atendimento das necessidades dos clientes internos e externos.   

O setor de compras, quando não bem planejado e executado não corrobora com a 
empresa e seus profissionais atingirem as metas que são atreladas ao resultado final na 
companhia. Diante deste fato, o presente artigo tem como objetivo identificar melhorias no 
processo de contratação de fornecedores na empresa MRS Logística. 

A pesquisa teve como proposta analisar a função compras como um todo e sua 
aplicabilidade na compra de materiais e serviços, levantando o material teórico analisado e da 
coleta de dados para o estudo de caso na empresa em questão. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

A administração de materiais tem o objetivo de atender à necessidade de gerir os 
processos de produção dentro da organização, ou seja, acompanhar a entrada das matérias-
primas, a transformação dos insumos, que passa por uma contínua transformação até resultar 
nos produtos acabados ou serviços prestados, assegurando excelência na entrega da atividade 
fim da empresa para os clientes. 

Todo o fluxo do processo iniciando-se pelas matérias-primas, materiais, produto 
semiacabados, produtos acabados ou serviços prestados, precisa ser administrado para que 
não ocorra nenhuma falha no ritmo da produção, ou seja, não haja paralisação na operação por 
falta de materiais ou por falta de informações. Além disso, para produzir um produto é preciso 
conduzir os materiais até a linha de produção, depois armazenar o produto acabado e realizar 
sua distribuição ao cliente final.  Outrossim, todo esse processo também é chamado de 
logística. 

Fernandes (2008) define a logística como sendo uma atividade que está presente, tanto 
em momentos profissionais como pessoais, sendo aplicado no armazenamento, transporte, 
recursos, distribuição, informações, suprimentos, produtos acabados ou não, matérias primas 
ou até mesmo em um telefonema ou e-mail.  

De acordo com Ferreira e Anjos (2010, p. 1283), a palavra Logística é: “Parte da 

guerra que trata do planejamento e da realização de: projeto e desenvolvimento, obtenção, 
armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material 
(para fins operativos ou administrativos)”.  

Já Pozo (2008) conceitua logística: 

 
Pode-se definir logística como sendo a junção de quatro atividades 
básicas: as de aquisição, movimentação, armazenagem e entrega de 
produtos. Para que essas atividades funcionem, é imperativo que as 
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atividades de planejamento logístico, quer sejam de materiais ou de 
processos, estejam intimamente relacionadas com as funções de 
manufatura e marketing (POZO, p. 14, 2008). 
 

De acordo com as informações acima, a administração de materiais é um processo 
produtivo na empresa com a finalidade de suprir a necessidade de materiais ou serviços, com 
qualidade, baixo custo, diminuindo o tempo do processo produtivo e garantindo eficiência e 
agilidade na entrega do pedido do cliente. Caso o pedido seja um produto exige também um 
armazenamento adequado do mesmo. 

a. Diferença entre serviços e produtos 

Existe uma variedade de produtos e serviços prestados atualmente no mercado. Para 
diferenciá-los alguns conceitos serão abordados. Embora as duas definições sejam  conceitos 
sejam distintas, possuem pontos em comum e, muitas vezes, o segundo pode ser encontrado 
dentro do primeiro.  

Chiavenato define produto como sendo 

Algo visível e tangível, que pode ser tocado, visto, ouvido ou degustado, por ser 
composto de materiais físicos e visíveis. Tem cores, tamanho e ocupa um espaço, 
como os alimentos, eletrodoméstico, produtos de higiene, móveis em geral, 
máquinas, automóveis etc. (CHIAVENATO, 2005, p. 28) 

 
Já Kotler (1988, p. 191), define serviço como sendo:  
 

Qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra, 
que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de 
qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um 
produto físico. 
 

 Para entender a aplicabilidade dos serviços, se faz necessário entender suas 
características, são elas que darão suporte para que tal estratégia possa ser implementada. 
Spiller et al. (2006, p.18 e19) esclarecem que as características dos serviços possuem 
determinado detalhamento e podem ser classificadas conforme descrito no quadro 01.: Por 
conseguinte, ressalta-se que o gerenciamento de operações de serviços é diferente do 
gerenciamento de produção de bens. Existem características especiais que classificam as 
empresas em prestadoras de serviços ou de bens. 

 
Quadro 01: Características dos serviços 

ü Os serviços são 
mais intangíveis 
do que tangíveis:  

Um produto é algo palpável, já o serviço é o resultado de uma ação, de um 
determinado esforço. O serviço, ao ser vendido, ainda não foi fabricado, não 
tendo uma existência física sensorial. Portanto, quando os serviços são 
comprados eles não geram propriedade. 

ü Os serviços são 
simultaneamente 
produzidos, 
entregues e 
consumidos: 

Os serviços costumam ser vendidos, produzidos e consumidos ao mesmo tempo. 
Um exemplo bem claro desta característica está no teatro, onde os atores 
produzem um serviço artístico que o público vai consumindo. 

ü Os serviços não Uma vez que a produção e o consumo são necessariamente simultâneos, não há 
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podem ser 
estocados: 

possibilidade de se estocar os serviços para venda e consumo futuros. Assim, 
diferentemente do que ocorre na indústria de bens, a capacidade ociosa em 
serviços geralmente representa uma perda. Um bom exemplo são os lugares não 
ocupados em viagens aéreas de linhas comerciais. 

ü Os serviços são 
mais difíceis de 
padronizar: 

Os serviços se baseiam em pessoas e equipamentos, mas é o componente 
humano que prevalece e, por essa razão, é muito difícil sua padronização e 
uniformização. Contudo, certas variáveis, como normas, treinamento e adequada 
seleção de pessoal, possibilitam a padronização eficiente de um serviço. 

ü É impossível 
proteger os 
serviços: 

Os serviços são facilmente copiados por não poderem ser protegidos por 
patentes. Por isso, a importância de se ter uma boa imagem da marca é 
fundamental, para se diferenciarem estrategicamente dos similares. 

ü É mais difícil 
estabelecer seu 
preço: 

O preço dos serviços varia mais amplamente do que os das mercadorias e sofre 
maior influência de fatores estipulados subjetivamente pelo produtor e o 
consumidor. 

Fonte:  SPILLER, Eduardo Santiago et al. Gestão de serviços e marketing interno.3ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2006. 
 

Os conceitos acima são importantes para estabelecer a diferença de um produto e um 
serviço, conceito indispensável para uma correta contratação de serviço. 

b. Gestão de contratação 

Para o funcionamento eficiente da empresa é essencial que todos os materiais e 
serviços necessários estejam à disposição da organização para manter a produção contínua. 
Quando surge a necessidade de se adquirir um determinado serviço que não pertence ao 
quadro da empresa, existe a necessidade de contratação, que é realizada pela área de 
suprimentos, sendo necessário, inicialmente, apresentar as definições de compras. 

A área de compras é fundamental para a organização, seu objetivo é atender às 
necessidades de materiais ou serviços dentro da empresa, visando suprir o ciclo de produção 
de forma efetiva, ou seja, obter os produtos/serviços necessários, na quantidade certa, com os 
melhores preços, sem deixar a desejar na qualidade e na entrega dentro do prazo estipulado.  
 

Dias (2009, p. 219) afirma que, qualquer atividade industrial necessita de matérias-
primas, componentes, equipamentos e serviços para que possa operar. Ao identificar a 
necessidade de um material/serviço dentro da empresa, é preciso realizar a compra do mesmo. 

Por outro lado, torna-se fundamental que antes de iniciar a produção, os materiais que 
serão utilizados no processo de transformação estejam disponíveis e com os padrões de 
qualidade desejados pela empresa.  

Conforme o relato acima um departamento de compras tem os seguintes objetivos 
básicos: 

a. Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de 
produção; 

b. Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de 
investimento que afete a operacionalidade da empresa; 

c. Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a   padrões 
de quantidade e qualidade definidos; 

d. Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honrada as melhores 
condições para a empresa, principalmente em termos de pagamento.  
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Para atender às necessidades da empresa torna-se cogente estabelecer  diretrizes 
necessárias para conduzir o processo de compras de materiais e serviços. Após ter sido 
identificada a necessidade de um produto ou serviço, é necessário realizar um plano de ação 
para realizar uma compra adequada. 

A seguir, as etapas do plano de ação para uma adequada contratação: 

I. Planejamento da Aquisição: Nessa primeira etapa determina-se o que se 
contrata, ou seja, avalia-se qual é a real necessidade da empresa. Para auxiliar e 
dar um direcionamento adequado é importante responder as seguintes 
perguntas: (a) O que se contrata? (b) Como contratar?  (c) Quando contratar? 
(d) Quanto vai custar o serviço? (e) Onde contratar? 

 
A figura 1, a seguir, representa uma diretriz para aquisição de um produto ou serviço.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1: Planejamento da aquisição 

Fonte: <http://www.slideshare.net/joaojava/gesto-de-aquisies-e-contrataes>. Acesso em: 18 out, 2014 

a. Preparação da Aquisição: Nessa etapa documentam-se os itens necessários e os 
fornecedores, de forma clara, estabelecendo: (a) Especificação; (b) Quantidade 
necessária; (c) Requisitos de qualidade; (d) Dados de desempenho; (e) Período de 
desempenho; e (e) Local de trabalho. 

b. Obtenção de Proposta: Coleta as propostas dos fornecedores, sendo analisadas em 
duas partes: (a) Licitação - oferta de preço; (b) Proposta – habilidade técnica do 
fornecedor. 

 
I. Seleção de Fornecedores: Alguns critérios são primordiais para a seleção do fornecedor 

como a pré-qualificação do fornecedor, onde avalia seu histórico, seus recursos e suas 
instalações, referências e política interna. Essa pesquisa é feita inicialmente no banco de 
dados da empresa, onde fornecedores que já prestaram serviço para a organização ficam 
cadastrados, seja para o controle da empresa ou para possíveis contratações futuras, caso 
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os fornecedores cadastrados não atendam aos requisitos necessários, a pesquisa é 
ampliada para novos fornecedores interessados, com propostas melhores. 

Abaixo segue os critérios mais analisados pela empresa para contratação do fornecedor: 

a. Preço e formas de pagamento 
b. Entendimento da proposta 
c. Capacidade técnica 
d. Capacidade de gestão 
e. Capacidade financeira 
f. Capacidade de produção 
g. Referências de clientes anteriores 
h. Direitos de propriedade do produto e intelectual 

 
II. Administração dos Contratos: Gerencia o relacionamento com o fornecedor, 

acompanhando os pedidos (Follow-up), assegurando que todos os itens estabelecidos 
na contratação do serviço seja fornecido adequadamente, por isso existe o 
monitoramento do órgão de compras para assegurar o desempenho do fornecedor, para 
evitar imprevistos no decorrer do pedido.  O monitoramento da área do órgão de 
comprar analisa os seguintes aspectos: (a) Aspectos Técnicos; (b) Aspectos 
Financeiros; (c) Prazos; (d) Aspectos legais; e, (e) Aspectos Humanos. 
 

III. Encerramento do Contrato: A última etapa é quando o serviço/material solicitado é 
entregue a organização. O órgão de compras verifica se as quantidades estão de acordo 
com o solicitado e providencia junto ao órgão de controle de qualidade inspecionar a 
qualidade do produto ou serviço prestado.  

2.4 A ÁREA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA INTERAGEM COM O 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Chiavenato (2005, p. 100) afirma que “O órgão de compras interage inteiramente com 

vários órgãos da empresa, como produção, PCP, engenharia de produto, controle de 
qualidade, controle de estoque, segurança, área financeira etc.”. 

Para um resultado positivo para a empresa e a busca de segurança total em suas 
atividades desenvolvidas, a área de Compras e as áreas de segurança do trabalho devem 
trabalhar juntas de forma a tratar todos os desvios encontrados no caminho de uma prestação 
de serviços. 

 
3. METODOLOGIA 

O presente trabalho embasou-se em obras de leitura corrente, artigos e publicações que 
tratam sobre o tema: logística. Quanto à natureza: a pesquisa foi do tipo aplicada, pelo fato de 
provocar e gerar conhecimentos para a aplicação prática, dirigida à solução de problemas do 
assunto em pauta. Por sua vez, o objetivo da pesquisa foi do tipo exploratória, visto esmiuçar 
todos os passos da investigação. Já quanto aos procedimentos, a pesquisa foi do tipo 
bibliográfica e de estudo de caso junto  à MRS Logística S/A. 
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4.  ESTUDO DE CASO MRS LOGÍSTICA S/A 

3.1 HISTÓRIA DA FERROVIA 

A história da ferrovia no Brasil teve início no ano de 1835, quando o regente Feijó 
sancionou o Decreto 100, autorizando o governo a conceder carta de privilégios para quem 
fizesse uma estrada de ferro do Rio de Janeiro para as províncias de Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Bahia.  Vários problemas,  de ordem econômico-político-social retardaram o 
surgimento da primeira ferrovia brasileira, que só foi inaugurada em 30 de abril de 1854. 
Visconde de Mauá construiu a ferrovia que ligava o porto de Mauá até a raiz da Serras da 
Petrópolis.  

Com 14,5 Km de extensão, a Estrada de Ferro Mauá, inicialmente chamada Imperial 
Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, tinha raio mínimo de 290m, 
rampa máxima de 1,8% e bitola 1,676m. O pontapé inicial havia sido dado e as companhias 
ferroviárias brasileiras começaram a surgir. Muitos acontecimentos importantes como 
ampliação de linhas, surgimento de novas companhias, o sucesso da ferrovia, competição com 
as rodovias, por exemplo, foram registrados entre 1884 até os dias atuais. 

E em setembro de 1957, através da Lei nº 3.115, foi constituída a Rede Ferroviária 
Federal, onde passaram a fazer parte dela as mais importantes estradas de ferro do país. 

 
Fonte: Site: http://www.mrs.com.br/, acesso em 06 de setembro de 2014. 

 
3.2  A EMPRESA  

 
A empresa MRS Logística é a concessionária que controla, opera e monitora a Malha 

Sudeste da Rede Ferroviária Federal. Atua no mercado ferroviário desde 1996, interligando os 
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. São 1.643 km de extensão de trilhos que 
facilitam o processo de transporte e distribuição de cargas numa região que concentra 
aproximadamente 55% do produto interno bruto do Brasil.  

Seu objetivo é o transporte de cargas diversas, como minérios, produtos 
siderúrgicos, cimento, bauxita, produtos agrícolas, coque verde e contêineres. 

A missão da Empresa é "Oferecer transporte de carga com foco na ferrovia, 
priorizando fluxos que gerem escala e relações de longo prazo, a preços competitivos e com 
previsibilidade, para agregar valor crescente ao negócio”.  

 
Fonte: Site: http://www.mrs.com.br/, acesso em 06 de setembro de 2014. 

 
3.3 A ÁREA DE PÁTIOS E TERMINAIS 

 
É uma área operacional existente na empresa para o atendimento a todos os clientes 

finais da MRS, possui esse nome, pois é responsável pela entrega dos vagões nos clientes para 
carga e descarga de vagões, manobra de trens em pátios para as devidas separações e 
destinações de vagões para clientes e vagões para outros pátios de manobra, para a realização 
deste serviço, possui dois cargos base: os manobradores e agentes de estação.   

Os Manobradores são aqueles que trabalho é realizado no pátio, realizando as 
manobras dos trens, são eles que fazem a operação acontecer. 



 

6 

 

Os Agentes de Estação trabalham na parte administrativa, de negociações com os 
clientes internos e externos da MRS, controlando a entrada e saída de trens nos pátios e 
entregas de vagões nos clientes. 

3.4 A ÁREA DE SUPRIMENTOS 

 Uma tendência natural envolve a centralização das compras em um único órgão; essa 
tendência, porém, passa a sofrer sensíveis modificações quando a empresa possui várias 
unidades regionais; situação em que a centralização não é recomendável (GONÇALVES, 
2007, P.246). 

A MRS possui a área de suprimentos que tem por responsabilidade desenvolver um 
planejamento integrado com as demais áreas de acordo com as políticas e estratégias da 
empresa de forma a assegurar o alinhamento entre o orçamento da companhia e os planos de 
ação com os objetivos organizacionais. Seu principal objetivo é promover o suprimento de 
meios através das aquisições de bens, materiais e fazer a gestão de serviços, por meio de um 
adequado planejamento e alinhamento com os fornecedores. 

3.5  FORNECEDORES  

Hoje, os fornecedores de grandes empresas são na verdade parceiros delas. Somente 
com alianças estratégicas visando a objetivos comuns é que podemos garantir qualidade, 
tempestividade e regularidade no suprimento dos materiais e dos serviços e, 
consequentemente, a sobrevivência da empresa no mercado (GONÇALVES, 2007, pág. 256). 

 
Na MRS os fornecedores são pessoas jurídicas que são contratadas para o 

fornecimento de bens e serviços. Outrossim, após o fornecimento contínuo do bem ou serviço, 
eles tem seu desempenho avaliado mensalmente pelo gestor do contrato em um indicador 
denominado IDF (Índice de desenvolvimento do fornecedor). 

3.6  CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

Segundo Gonçalves (2007, pag. 256) devemos sempre ter em mente que o ato de 
comprar bens e serviços para uma empresa é uma tarefa complexa e envolve desde o 
conhecimento a respeito do objeto da compra como: especificações, padrões, normas 
aplicáveis, critérios de inspeção e aceitação, até uma extensa busca de fontes de suprimento 
que garantam o fornecimento do produto ou serviço desejado, na hora certa e na quantidade 
desejada. 

Na MRS o cadastro de fornecedores acontece de forma aberta, qualquer funcionário 
pode cadastrar um novo fornecedor, desde que o mesmo atenda os pré-requisitos 
estabelecidos pela área de Suprimentos. 

3.7  GESTOR DO CONTRATO 

Funcionário da MRS que, por delegação do Gestor de área, tem a função de planejar, 
administrar os contratos a serem firmados, desde o início até o seu final e, por vezes, auxiliar 
a área de Suprimentos na negociação com eventuais fornecedores, contando sempre com a 
participação especializada dos Fiscais de Apoio tais como: Saúde, Segurança e Medicina do 
Trabalho, Tributária, Trabalhista, Previdenciária, Meio Ambiente, entre outras.  
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Gráfico 1: Valores mensais de serviços de terceiros 

Fonte: Dados da pesquisa MRS 

 

3.8 FISCAL DO CONTRATO 
 
Funcionários da MRS nomeados formalmente para Fiscal Técnico de Contratos que 

deverão fiscalizar a execução de cláusulas contratuais e subsidiar o Gestor de Contratos de 
informações pertinentes à efetiva gestão de contratos. O Fiscal Técnico de Contratos 
acompanha a execução de cláusulas contrato, conforme sua competência e formação.  
 
3.9 FISCAL DE APOIO 

 
Funcionários da MRS nomeados formalmente para, no âmbito de suas competências 

especializadas, subsidiar os Fiscais Técnicos e Gestores de Contratos de informações 
pertinentes a áreas de especializadas de apoio, tais como: Saúde, Segurança e Medicina do 
Trabalho, Tributária, Trabalhista, Previdenciária, Meio Ambiente, entre outras. 

 
4. DETALHAMENTOS DO PROBLEMA 
 
4.1 FALTA DE FORNECEDORES 

 
A gerência de Pátios e Terminais do Rio de Janeiro, a área estudada no trabalho, não 

possui um fluxo de solicitação de serviços, nem todas as pessoas da equipe sabem quem 
procurar para pedir uma reforma ou melhoria de alguma estação, não sabem quais os 
fornecedores existem cadastrados para contratação, e quais os outros procedimentos a serem 
cumpridos ao solicitar um serviço para a empresa. 

A área de suprimentos da empresa não atua efetivamente em serviços de pequeno 
porte, onde consideramos os serviços abaixo de R$ 10.000,00 (dez) mil reais. Dessa forma, a 
própria área solicitante deve acionar o fornecedor e contratar o serviço que necessita.  

 
5.2 FALTA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

 
Como não exista um fluxo de acionamento ou uma área ou mesmo, uma pessoa 

centralizadora, não há como levantar  uma lista de fornecedores específicos para a área de 
Pátio, gerando, de antemão,  certo descontrole orçamentário, visto que cada serviço solicitado, 
de cada fornecedor diferente, será conduzido de uma forma, sem padronização, e sem a 
coerência de valores com relação ao orçamento mensal da gerência. 

Gerando o conflito do mesmo serviço ser realizado em estações de trabalho diferentes, 
com valores nada coerentes e execução sem padronização, por isso a gerência não consegue 
fazer a gestão de valores, e cada mês é uma surpresa em relação aos custos como podemos ver 
no gráfico abaixo. 
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Gráfico 2: Índice de fornecedores sem contrato 
Fonte: Dados da pesquisa MRS 

5.3 PROCEDIMENTO EXISTENTE 
 

O procedimento existente na empresa para a contratação de serviços exige a criação de 
uma requisição de serviço no sistema interno, com os formulários de especificação técnica e o 
formulário de informações orçamentárias anexas a essa requisição, porém, ambos os 
formulários precisam de conhecimento técnico para o preenchimento e a área não possui esse 
apoio. 

5.3.1 FALTA DE SUPORTE TÉCNICO 

Para os serviços que necessitam a abertura de uma requisição no sistema interno da 
empresa, onde consideramos os serviços acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é necessário 
anexar à solicitação um escopo do serviço, onde devem colocar a especificação técnica do 
serviço (documento que deve ser elaborado por um especialista), pois nele deve conter 
detalhes da obra a serem realizadas, como as medidas do local, materiais a serem utilizados e 
prazo de realização. Sendo assim a área de Pátios e Terminais não tem o suporte básico para 
os requisitos de solicitação, não tem apoio na busca do fornecedor correto e não tem apoio 
técnico para o controle e fiscalização de obras. 

Mesmo com o alto índice de procura de fornecedores, ainda existe um número 
expressivo de fornecedores trabalhando dentro da MRS sem contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para a MRS a segurança operacional e pessoal é um valor primordial para a 

companhia. Existem normas e procedimentos a serem seguidos e um alto nível de controle das 
operações. 

Todos os serviços realizados dentro da MRS devem passar pela análise da área de 
Saúde e Segurança do trabalho (SMS) da MRS, porém, na maioria das vezes, as solicitações 
não podem ser atendidas devido o baixo efetivo da equipe de Técnicos de Segurança, são 
poucas pessoas para tantos polos de trabalho. 

Para a maior parte dos serviços são necessários que alguns procedimentos sejam 
cumpridos, como, por exemplo, o preenchimento das permissões para trabalhos especiais 
(PTE), como os trabalhos em altura que são trabalhos de alto risco de vida, esse procedimento 
também deve ser executado pelos técnicos de segurança, então como o efetivo é pequeno, 
muitos serviços ficam parados por falta desse documento em mãos nos canteiros de obra. 

5.3.2 Requisição ou ordem de Serviço 

Solicitação de compras: é um documento que dá a autorização para o comprador 
executar uma compra. [...] que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de 
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entrega, local de entrega e, alguns casos especiais, os prováveis fornecedores. (DIAS, 2006, p. 
248-252) 

A requisição de serviço é um procedimento a ser preenchido no sistema interno da 
empresa, o Oracle, onde são anexados os formulários de especificação técnica do serviço e o 
formulário de informações orçamentárias para a solicitação de execução do serviço. Após o 
input dessa requisição no sistema, a área de Suprimentos abre a cotação para o mercado para a 
busca de fornecedores. 

5.3.3 Especificação Técnica 

Para a contratação de um serviço na unidade, é necessária criação de uma RM 
(requisição de serviço ou material) no sistema interno da empresa e dentro dessa requisição 
deve existir o formulário de especificação técnica anexo. Esse procedimento descreve, de 
forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem 
adotados no serviço a ser analisado. Inclui o objetivo, identificação, regime de execução da 
obra, fiscalização, recebimento, modificações de projeto e a classificação dos serviços. 

5.3.4 Formulário de informações orçamentárias 

Nesse formulário deve estar especificado o valor aproximado da obra a ser feita, qual a 
área da empresa que irá custear o serviço, e qual o motivo dessa solicitação. 

O valor deve ser calculado de acordo com as especificações técnicas do serviço, tipo e 
quantidade de materiais a serem utilizados para a execução e qual o tipo de mão de obra. 

 

5.3.5 Área de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS) 

A MRS possui a área de Saúde e Segurança que tem o compromisso de zelar pela 
segurança pessoal e operacional da companhia. 

Área responsável por auditorias, inspeções de segurança, criação e implementação de 
procedimentos operacionais de segurança, validação de treinamentos e de equipamentos de 
proteção individual, além de dar suporte nas áreas em todas as questões que envolvem saúde e 
segurança. 

5.3.6 Formulário de Permissão de trabalhos especiais (PTE) 

Documento que deve ser emitido pela área de SMS (Saúde, Meio Ambiente e 
Segurança) para a área que vai executar serviço em questão, é utilizado para verificar se o 
colaborador recebeu todas as informações relacionadas aos riscos potenciais decorrentes das 
atividades e suas condições visando prevenir os incidentes e acidentes pessoais e a proteção 
de equipamentos nas instalações da MRS.  

5.4 Proposta de fluxograma de contratação 

Em busca da melhoria no processo de contratação de serviços e da gestão 
orçamentária da área de Pátios e Terminais, o objetivo deste artigo é propor um fluxo de 
contratação de serviços para que as pessoas saibam para quem solicitar o serviço e quais são 
os passos para que ele seja realizado. Com a utilização deste fluxograma, a área terá ganhos 
como trabalhar de acordo com as diretrizes da empresa, garantir a segurança na execução dos 
serviços, garantir a segurança patrimonial e a integridade fiscal. 
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Figura 2: Fornecedor com contrato 

Fonte: Elaboração das autoras 

A partir da implementação deste fluxo, sempre que alguém identificar a necessidade 
de contratação deverá consultar o fluxo e aplicar sua utilização. 

Para que esse processo funcione de maneira a garantir segurança e padronização na 
empresa, a área de suprimentos deverá ter uma pessoa centralizadora no Estado do Rio de 
Janeiro para acompanhar os serviços e dar o suporte necessário para todas as áreas da empresa 
neste estado. 

A área de Pátios e Terminais também deverá ter uma pessoa centralizadora para o 
atendimento das necessidades e centralização dos dados, e ela será o contato direto com a 
pessoa dos Suprimentos, e todos os serviços deverão ser alinhados com esses dois cargos 
estratégicos. 

Para que as áreas tenham o suporte necessário dos técnicos de segurança, as áreas 
deverão montar um cronograma de obras e visitas técnicas para facilitar o agendamento dos 
técnicos de maneira que eles possam atender todas as áreas. 

Trabalha-se o fluxo proposto com três vertentes de serviços diferentes, com os casos 
de serviços em que as empresas já possuem contrato com a MRS, os serviços em que não 
existe contrato com empresas e ele deve ser feito, e o caso dos serviços que não exigem 
contratos (serviços de pequeno porte), considerado os abaixo de R$ 10 mil reais. 

 
a) Serviços que já possuem contrato com fornecedor: Para a necessidade de 

serviços que a MRS já tem fornecedor cadastrado e alguma área possui o contrato 
assinado, o fluxo é bem mais simples: a pessoa responsável da área solicitante 
deverá entrar em contato com o gestor do contrato em questão para a solicitação da 
abertura da ordem de serviço. As áreas devem estar alinhadas sobre o serviço que 
será prestado, inclusive a pessoa responsável do Suprimentos e os fiscais de apoio 
da área gestora deverão analisar o serviço na área solicitante, o fornecedor deverá 
passar pela análise do SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança) para que o 
mesmo avalie os riscos e a necessidade de abertura do procedimento de PTE 
(Permissão de trabalhos especiais), se for necessário, o SMS abre a PTE e o 
serviço deve ser executado sob o acompanhamento do fiscal da área gestora do 
contrato e da área solicitante do serviço.  
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Figura 3: Fornecedor sem contrato 
 Fonte: Elaboração das autoras 

 

b) Serviços que não existem contrato com fornecedores: Para a necessidade dos 
serviços que a MRS não tem nenhum fornecedor cadastrado e nem contrato ativo 
na companhia, a pessoa responsável da área de Pátios e Terminais deve procurar 
um fornecedor no mercado, cadastrar esse fornecedor e fazer um contrato de 
trabalho com o mesmo. Para formatar um contrato, a pessoa responsável pelo 
Suprimentos deve auxiliar a área a montar um escopo do serviço a ser realizado, 
com todas as especificações técnicas pertinentes ao serviço a que se deve essa 
solicitação, criar uma RM (Requisição de material/serviço) de serviço no sistema 
interno da MRS, onde devem constar o formulário de especificação técnica do 
serviço, o escopo de trabalho e o formulário de informações orçamentárias com os 
valores descritos para a aprovação de Gerentes, Diretores e o presidente da 
companhia. Após a assinatura do contrato a área contratante solicita os serviços a 
serem executados e disponibiliza o fiscal do contrato e o fiscal de apoio para o 
acompanhamento do serviço, e a área de SMS para analisar a nova contratada e o 
tipo de serviço a ser realizado para definir como ele deve ser feitos e quais os 
procedimentos a serem compridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Serviços sem necessidade de contrato com fornecedor: Para a necessidade dos 
serviços que a MRS não tem contrato e que o tipo de serviço não exige um 
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Figura 4: Sem necessidade de contrato 
Fonte: Elaboração das autoras 

contrato (consideram-se os serviços abaixo de R$ 10 mil reais e sem risco de vida), 
a pessoa responsável da área de Pátios e Terminais deve solicitar apoio a pessoa do 
Suprimentos para procurar um fornecedor no mercado e cadastrar esse fornecedor 
na MRS. A área de SMS deverá analisar o fornecedor antes da execução dos 
serviços para conferência se ele trabalha dentro de todas as normas de seguranças 
exigidas pela MRS e se o serviço que será realizado precisa de abertura do 
procedimento PTE (Permissão de trabalhos especiais). Após a análise, deve-se 
emitir a ordem de execução do serviço, a área contratante deve estar alinhada com 
a contratada e deve-se solicitar apoio dos fiscais de apoio dos contratos vigentes na 
empresa para que sejam compridas as normas de segurança conforme os outros 
contratos. Para a execução do serviço deve ter o acompanhamento do Coordenador 
da área local, de um responsável pela contratada e um técnico de segurança da área 
de SMS. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Diante dos conceitos apresentados anteriormente sobre Gestão de Compras, foi 
identificada a necessidade da criação destes fluxos de acionamento e contratação de serviços 
citados acima para que a área não seja mais prejudicada em seu crescimento, pois com o 
dinamismo do mercado de trabalho, as empresas precisam se empenhar cada vez mais para 
atender seus clientes visando o seu próprio crescimento. 

Durante a coleta de dados, pôde-se perceber que a área de Pátios e Terminais tinha 
esse déficit na sua gestão de serviços e que precisava de um incentivo à mudança, para que a 
área e suas parceiras mudassem de postura em prol do objetivo comum para agregar valor ao 
crescimento da MRS como um todo. 

Os fluxos de contratação propostos neste trabalho, visam auxiliar a área de Pátios e 
Terminais nos serviços que vem sendo realizados e que não trazem o retorno esperado pela 
gestão, pois não existe um padrão de escopo e de valores. 

Após a utilização destas ferramentas, acredita-se que a área consiga ter um retorno 
positivo, pois os fluxos buscam a padronização das atividades afins dentro da MRS, onde as 
contratações seriam com fornecedores “padrões” em qualidade, competência e segurança. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA PARA PESQUISAS FUTURAS 

 
Parte-se da premissa, que a Gestão de Contratação não pode ser apenas utilizada de 

forma abstrata. Na verdade essa deve estar presente no dia a dia das áreas da MRS. 
Igualmente, todas as pessoas precisam estar envolvidas no processo na intenção de se 
familiarizar com a gestão no intento de melhor atender as necessidades de seus clientes 
potenciais. 

Acredita-se que a boa gestão de compras possa promove a eficiência em todos os 
processos, onde o investimento em tecnologias e a qualificação dos compradores da empresa 
refletem em vantagens para os compradores e fornecedores. 

Ressalta-se ainda, que o setor de compras é de fundamental acuidade para o 
desenvolvimento  empresarial, pelo fato de  interagir com todas as outras áreas da empresa, 
auxiliando a chegar sempre aos objetivos comuns das áreas que estão interligados as metas 
que foram traçadas para buscar o crescimento constante da organização. 

Sugere-se, então, como proposta para pesquisas futuras a concepção e implantação de 
indicadores nos processos de aquisição da empresa MRS para que haja o acompanhamento e 
controle dessas ferramentas, consideradas  de grande relevância para a companhia. 
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