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RESUMO 
 
 

As mudanças econômicas que vêm ocorrendo rapidamente no mercado levam os empresários 
a buscarem novas estratégias para obterem maior competitividade, não perdendo seu espaço 
no mercado consumidor. As empresas em geral estão enfrentando a cada dia um mercado 
mais acirrado e com um número cada vez maior de concorrentes. As evoluções tecnológicas, a 
globalização, a inexistência de barreiras de entrada, a alta concorrência, apresentam ao 
consumidor constantemente novos produtos, e da mesma forma este, se torna a cada dia mais 
exigente. Com o propósito de dirimir e manter-se a frente, estratégias de colaboração muito 
comuns no meio industrial de empresas de grande porte. Entretanto estas podem ser 
alternativas também para micro, pequenas e médias empresas, que passam a se preocupar 
com o processo de desverticalização, ou seja, passam a depender de outras empresas 
estabelecendo uma parceria para poderem sobreviver; passando a se aliar com empresas do 
mesmo segmento com a intenção de formar uma parceria forte e duradoura. O propósito desde 
trabalho é apresentar um estudo sobre o processo estratégico desenvolvido nas micro 
empresas que atuam em alianças ou redes, direcionada as Compras Colaborativas. A pesquisa 
em pauta ocorre devido a escassez dos recursos financeiros que algumas micro empresas 
sofrem para a aquisição de matéria prima e com isto perde espaço no mercado, diminuindo sua 
competitividade perante as grandes empresas que possuem um volume de vendas muito 
superior, tornando-se uma concorrente com um potencial muito elevado. Entretanto, alianças 
entre micro empresas do mesmo segmento ou de áreas de atividades distintas podem ser 
criadas, possibilitando dessa forma estratégias no aumento de recursos financeiros para 
efetuar as aquisições, diminuindo os custos do setor de compras tornando o preço do seu 
produto final mais atrativo para os clientes, ou ainda se empresas de ramos diferentes unirem 
esforços e compartilharem de experiências e políticas organizacionais, carteira de clientes 
aumentando as chances de se manterem no mercado. Com a aliança das organizações, 
consegue-se maior e melhor poder de negociação por parte do Comprador junto aos seus 
fornecedores, poupando assim recursos financeiros que podem ser investidos eu outros 
setores estimulando assim o desenvolvimento das empresas aliadas. Dessa forma o 
Departamento de Compras é visto como um dos pontos fortes na diminuição de custos em 
algumas empresas. Assim, as Compras ganham importância, e para as micro empresas, este 
pode ser um ponto de sobrevivência frente aos seus grandes concorrentes. Para que essas 
alianças estratégicas perdurem e possibilite uma parceria lucrativa, devem-se analisar diversos 
fatores na cadeia de suprimentos, inclusive, aspectos culturais envolvidos. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa, é a pesquisa descritiva, baseada na revisão bibliográfica, e como 
resultado, espera-se contribuir para a identificação de oportunidades na sobrevivência da 
empresa, por meio da redução dos custos operacionais de compras. 


