INTELIGÊNCIA COLETIVA
APLICADA AOS DESAFIOS DOS
PROFISSIONAIS DE COMPRAS

Se o mundo está de cabeça para baixo,
NÃO É SÓ PARA VOCÊ.

Quem trabalha na área de Compras
está vivenciando um turbilhão
de mudanças com a pandemia,
nas quais os papéis mudaram, os
padrões se foram e ações como gerir
contratos, reduzir estoque, cuidar
dos prazos de pagamento, garantir
provisões básicas se transformaram
em missões desafiadoras, que ainda
vêm acompanhadas de contextos
político, econômico, social,
tecnológico, ambiental e legal.
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Tomando proporções ainda maiores e
sobrecarregando os profissionais dessa área
com responsabilidades de quem precisa
decidir, e muitas vezes, com o peso de ter
nessa decisão, aspectos que podem até
impactar, custo, relações e até o futuro da
empresa em suas mãos. E é neste momento
tão difícil que a área de Compras se destaca,
e ganha relevância frente aos desafios desse
novo mundo que se apresenta.
Mas até que ponto essa responsabilidade é
só da área de Compras ou ainda, como se
pode encontrar alternativas e soluções para
que os processos de Compras sobrevivam
ou se reformulem em tem tempos de crise e
transformação? E foi com esse caráter muito
desafiador que um grupo de profissionais
dessa área se reuniu virtualmente para discutir
seus reais e importantes problemas.

Em duas horas de conversas e muito aprendizado, cerca de 20
profissionais da área de Compras, de cargos diferentes, de vários
estados brasileiros, se ouviram e puderam juntos, chegar a
conclusões que fizeram deste encontro algo realmente revelador.
Com o uso da inteligência coletiva e
um ambiente repleto - inicialmente - de
problemas, diversidade e realidades diferentes,
brotaram soluções e ideias que não nasceriam
sozinhas, nem se estivessem em ambientes
propícios à normalidade. Porque sabemos
que o poder do coletivo não nasce apenas
de um consenso grupal, mas exatamente da
contribuição individual - de cada um - que
nela está inserido. O temor de se tornar alvo
de críticas aumenta proporcionalmente ao
poder do cargo que ele representa, quanto
mais alto mais o medo prevalece. O coletivo
destrói isso sabiamente, degrau por degrau,
porque ele nos iguala na dor e na troca de
experiências, e a troca de experiências foi
algo muito expressivo, pois analistas, gestores,
especialistas puderam vivenciar o lugar
de fazer perguntas e responder perguntas
em prol de apoiar na busca de solução –
tudo vivenciado com muita produtividade,
colaboração e criatividade.
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A sensação de que estamos sozinhos nos dá
uma falsa impressão de que nossos problemas
tomam proporções maiores do que podemos
suportar, e tentamos carregar essas cargas
sozinhos. E com o compartilhamento dessas
“cargas” o peso se divide, as culpas se igualam
e os grupos acabam se descobrindo mais
fortes e individualmente capazes. Parece
contraditório? E é. Mas é na contrariedade
que os opostos se enxergam e os iguais se
diferenciam. Sem contar, que a condução
das sessões foi feita por profissionais da Eight
∞ Diálogos que apoiaram o grupo para um
objetivo de aprendizagem, individual, grupal e
do contexto, “A experiência foi diferenciada
em relação a maioria dos treinamentos
que somos expostos. A busca por um
objetivo final, e a constante lembrança dos
orientadores que precisávamos chegar a
denominador comum fez com que nossa
equipe se unisse, pensasse nas proporias
experiências para resolver os dilemas do case
sendo analisado. Houve muito respeito entre
os participantes, sendo eles mais experientes
ou não na área, e penso que isso se deve a
postura da equipe de instrutores. Experiência
muito agregadora!” como constatou o
participante Raphael Soares - Especialista
em Procurement.

A participação de coachs capacitados
para condução desse tipo de processo
precisa seguir uma técnica, e ela precisa ser
seguida e aplicada para oferecer ao grupo
muita autonomia e extrair o melhor de
cada um. Não é uma manipulação, mas um
encaminhamento lógico e humanizado que
carrega em cada ação, a objetividade clara
de quem sabe o momento certo de intervir:
“Aprendi que a área de Compras vai muito
além de cotações e pedidos de compras,
precisamos enxergar as necessidades da
empresa e apresentar soluções rápidas
e práticas. Caso o processo não vá
bem, podemos ajustá-los com todos os
stakeholders envolvidos... Tentando sempre
achar um ponto que seja bom para todos.
Que ninguém tem a verdade e solução
absoluta, somos um grupo e devemos
trabalhar como tal” afirma Bianca Abreu,
Analista de Suprimentos.
E foi com base nessa consciência da
inteligência coletiva que os problemas
urgentes, que afligiam e afetavam a todos
naquela sala virtual, foi tomando a forma de
soluções comuns. Em apenas duas horas
de conversa, discussões e com diferentes
perguntas puderam compreender que
problemas complexos não precisam de
soluções complexas, com simplicidade,
auto consciência e um método ágil se
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resolve o que parecia insolúvel, “Para mim
foi uma ótima experiência, pois consegui
entender que não temos problemas
somente em nossas empresas, mas
cada uma tem sua particularidade a ser
resolvida. E que conversando com nossos
colegas compradores, podemos encontrar
solução para nós e repassar soluções para
eles” afirma Bianca Abreu, Analista de
suprimentos participante de um dos grupos.
E complementa “Aprendi que as pessoas têm
visões diferentes do processo de compras e
que nós, como compradores, devemos ter
empatia e tentar entender o lado do cliente
interno. Que é importante ter métricas e KPIs,
para medir a agilidade dos processos; assim
como, sempre tentar levar melhorias a área
de compras.”
O impacto desse encontro foi, sem dúvidas,
transformador. Cada profissional presente
naquela sala – mesmo que virtualmente –
pode levar para seu time e para sua empresa,
aprendizados que são totalmente aplicáveis
e multiplicadores “No momento estamos
aplicando as melhorias buscadas na reunião,
mas já temos avançado. O método utilizado
durante o encontro foi extremamente
competente e de grandes resultados”. Afirma
o comprador, Wellington Marcos da Silva.
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Puderam enxergar que os
sistemas de compras não andam
sozinhos*, projetos não te
culpam por nada.
A cultura implementada sim. É
preciso ter empatia, ir além dos
medos e inseguranças e buscar no
coletivo as ideias e soluções. Se
você ainda está neste patamar, e não
consegue enxergar que a problemas
complexos não precisam de soluções
complexas, é preciso interagir com
inteligência e buscar a simplicidade
e fazer perguntas para alcançar
possibilidades de caminhos para
resolver as questões e métodos ágeis de
soluções de problemas que aproveitam
a inteligência coletiva em grupos
pequenos e diversos podem ajudar
muito.

Conte conosco!

Obs: *sessões realizadas no projeto relatado foi resultado da parceria da Eight com o Café com
Comprador (www.cafecomcomorafor.com.br )
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