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RESUMO 

Este trabalho busca fazer um estudo sobre a negociação na logística. Para isso, 

apresenta estes dois assuntos separadamente para depois discuti-los untos. Na apresentação da 

logística são apresentados conceitos básicos como o de cadeia de suprimento, evolução, 

operadores logísticos, parcerias, entre outros. Já em negociação são exibidas as principais 

classificações, alguns trabalhos atuais, além do modelo que mais adiante é utilizado neste 

trabalho. 

Também se discute outros tipos de negociação logística e apresenta um modelo que 

serve como referência para o estudo, escolhido principalmente por possuir uma versatilidade 

que auxilia na adaptação, além de algumas vantagens conceituais diante de outros 

apresentados. 

A estruturação do modelo é discutida em torno de suas variáveis e parâmetros, 

realizando uma conversão dos termos técnicos da modelagem para uma abordagem logística, 

com um direcionamento do modelo genérico para as nuances do raciocínio logístico. 

Por fim, é apresentada uma utilização do modelo e uma empresa de processamento de 

algodão, adaptando a negociação de compra do insumo e realizando algumas simulações 

computacionais, a fim de observar o funcionamento diante de um caso real. 

 Palavras-chave: Negociação, logística, Faratin, bilateral 
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ABSTRACT 

The present work provides a study about negotiation in the logistic issue. The work was 

conducted starting from two major issues that are exhibited separately and are further 

discussed in the same context. Inside the logistic theme, there are presented the basic 

concepts, as follows: the concept of supply chain, evolution, third party logistics, and 

partnerships, among others. On the other hand, in negotiation theme there are exhibited the 

main classifications, some nowadays literature, besides the model that is further discussed in 

this same work. At last, the general panorama of negotiations in the logistic issue is presented, 

there are presented some types of negotiations in this area. Additionally, the prerequisites for 

the evaluations that are made in order to do the judgment of the activities’ performance are 

shown.  

After the construction of the conceptual bases, the model structuring is discussed. The 

discussion involves analysis of variables and parameters that are in the model, in this way, the 

technical terms are converted in a logistic approach, narrowing the generic model of 

negotiation to the direction of the supplying questions.  

As a conclusion, it is presented the utilization of this model in a cotton processing 

industry. For this study, the supply negotiation of the inputs was adapted to the model 

presented in this work and some computer simulations were done in order to evaluate the 

operation in a real situation.   

Keywords: Negotiation, logístics, Faratin, bilateral 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo dos negócios tem passado por uma verdadeira revolução nos últimos cinqüenta 

anos. A globalização tem alargado as fronteiras e conduzido o mercado consumidor a um 

patamar de integração jamais visto. Este crescimento fez surgir mais oportunidades para 

geração de renda, aumento significativo no número de empresas e conseqüentemente o 

aumento da concorrência. Há uma pressão constante de se fazer cada vez mais com cada vez 

menos e tornar a empresa lucrativa e robusta a fim de sustentar as variações mercadológicas. 

A logística é uma atividade que tem ganhado espaço no embalo deste crescimento. Ballou 

(2007) chega a afirmar que é um dos setores mais importantes no desenvolvimento desta 

“nova economia”. Para se adaptar aos novos tempos, vem adequando o seu conceito e sua 

área de atuação, tornando-a mais abrangente e adquirindo valor estratégico para o negócio.  

Um aspecto importante do processo logístico para uma empresa inicia-se muito antes da 

movimentação de cargas em si. É a negociação entre as partes. Com esta etapa bem 

conduzida, as vantagens são consideráveis: os preços podem ficar mais convidativos, o 

fornecimento mais adequado às necessidades do negócio em fatores como quantidade e prazo 

da entrega, entre outros pontos importantes.  

 O leque de possíveis negociações no campo da logística é bastante amplo. Há 

possibilidades de se negociar em cada etapa da cadeia de suprimento sob vários assuntos 

diferentes e sob condições absolutamente distintas. Além disso, segundo Ballou (2001), os 

acordos nem sempre são tomados apenas no campo da logística, envolvendo outros setores da 

empresa no seu desenvolvimento. Sendo assim, buscar um modelo generalizado que sirva 

como referência para negociações logísticas em geral é uma tarefa difícil.  

Também se deve destacar que as impressões entre a parte que negocia e a parte que 

solicita o bem ou serviço são, por vezes, distintas. A importância que é dada a cada tema 

negociado pode não ser transmitida tal como seja sentida pelas partes e podem induzir a ter 

interpretações diferentes sobre o mesmo resultado. Raiffa (1982) comenta que valores 

distintos dentro de uma mesma parte do negócio (como os interesses de compras e logística, 

por exemplo) podem trazer conflitos internos para a organização, recomendando que a parte 

negociadora busque uma postura monolítica dentro do processo. Já Ballou (2001) ratifica a 

importância desta comunicação, afirmando que “Embora a aquisição seja primariamente uma 

atividade de compra, muitas de suas decisões impactam diretamente no fluxo de bens e 

serviços de um canal logístico”. O autor ainda afirma mais adiante que o inter-relacionamento 
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entre o setor de compras e o de logística pode ser substancial, ressaltando que os suprimentos 

comprados respondem tipicamente por 40 a 60% do valor final do item. Trigueiro (2001) 

ressalta a existência desta questão e dos problemas descritos acima, agregando compras à 

cadeia de suprimento. Assim, no intuito de diminuir a distâncias entre as partes chega a 

propor um modelo de solicitação de compras por escrito, substituindo a solicitação verbal ou 

outros incipientes. 

Este trabalho visa estudar a negociação logística e elaborar um modelo que auxilie o 

desenvolvimento deste processo. Para tanto, serão discutidos e explicitados os fatores 

logísticos importantes, buscando evidenciar os pilares de uma negociação no campo da 

logística, a fim de servir de suporte para a construção do modelo. 

1.1 Relevância do estudo 

A logística tem ganhado força e vem sendo uma área bastante estudada na atualidade. 

Em casos como o do comércio eletrônico, empresas que adotam a filosofia just-in-time ou 

grandes lojas de varejo (como supermercados), possui um caráter decisivo. A movimentação, 

armazenagem e entrega das mercadorias no prazo estipulado pode ser desde um pré-requisito 

para uma empresa ou até constituir uma posição de diferencial competitivo. Algumas das 

importantes condições da movimentação logística costumam ser feitas por contratos, 

estipulando previamente as referências para a sua realização. Sua má gestão nesta hora pode 

trazer desde pequenos transtornos até a inviabilidade do contrato e as punições previstas no 

acordo. 

Desta forma, a negociação faz parte de um momento crítico do processo e a partir dela 

serão impostos limites que devem ser respeitados por um período. Além disso, sua 

estruturação não é simples. Segundo Raiffa (1982) a negociação tem sua parte considerada 

arte e outra como ciência. “Por ciência entende-se como um meio de análise sistemática, por 

arte considera-se as habilidades interpessoais para convencer e ser convencido”. Estas 

“habilidades interpessoais”, entendidas como parte do fator humano, fazem com que a 

habilidade de negociar, a avaliação de resultados e o processo de negociação sejam bastante 

subjetivos e estratégicos, normalmente de difícil estruturação. O surgimento de propostas 

consistentes que visam auxiliar as negociações são muito úteis, pois atuam no apoio de um 

procedimento que essencialmente é incerto. 

Procedimento de negociação nas empresas é algo bastante restrito e confidencial. Muito 

se confia na habilidade dos negociadores de fazerem bons tratos, sem considerar a 
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necessidade de um apoio para o processo. Deve-se ter cuidado nesta confiança. Raiffa (1982) 

traz alguns exemplos de negociações que poderiam ter obtido melhores resultados se 

houvesse algum apoio para ambas as partes, inclusive em casos acordos do tipo ganha-ganha. 

No intuito de auxiliar este processo, foram apresentadas técnicas heurísticas e outras baseadas 

em teorias dos jogos que podem servir como referência para o protocolo de negociação (De 

Paula 2001). Estas duas visões geraram muitos sistemas de suporte à negociação com uma 

gama enorme de aplicações graças a sua natureza essencialmente genérica e têm bastante 

potencial para apoiar ao processo. 

Assim, o estudo fundamentado em negociações logísticas trará uma estruturação dos 

procedimentos, melhorando a visualização do que se passa no processo. Com isso, ampliam-

se as oportunidades de melhorias nos resultados das negociações como: melhor alinhamento 

dos anseios com a proposta, parcerias duradouras na cadeia de suprimentos, entre outras 

vantagens. 

1.2 Objetivos do trabalho 

Este trabalho visa estruturar um modelo de negociação para suprimento logístico e testa-

lo, analisando cenários simulados nesta modelagem.  

Os objetivos específicos são: 

• Realizar uma pesquisa bibliográfica nas áreas de negociação e logística, unindo estes 

dois conteúdos 

• Analisar os tópicos importantes na negociação em sistemas logísticos 

• Propor uma modelo cujas características estejam adequadas ao problema sugerido e 

avaliar os seus parâmetros sob esta ótica 

• Simular a utilização do modelo proposto e avaliar os resultados obtidos 

1.3 Organização do trabalho  

O capítulo dois apresenta a base conceitual que serviu de referência para o 

desenvolvimento do trabalho, sendo dividida em dois tópicos principais: logística, com 

impressões sobre o seu desenvolvimento e estruturação e negociação, com a conceituação dos 

princípios fundamentais que regem os processos de acordo. 

O capítulo três faz uma ponte entre estes dois temas. Cita referências importantes na 

negociação logística com E-negotiation, licitações e leilões para em seguida discutir tópicos 

importantes para o desenvolvimento logístico. 
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O capítulo quatro foca no modelo em si e nas proposições para sua estruturação. Cita 

algumas propriedades, estipula referências para a estruturação do modelo, além de apresentar 

um problema logístico que servirá de referência no prosseguimento do estudo e para os 

capítulos adiante. 

O capítulo cinco traz algumas simulações dentro do modelo proposto, testando alguns 

resultados e observando o funcionamento do modelo em si. 

Por último, o capítulo seis traz com as conclusões, suas limitações e proposições de 

trabalhos futuros. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo serão discutidos fatores importantes que servirão de base para a montagem 

do arcabouço conceitual, sendo dividido em dois grandes tópicos: logística e negociação. 

2.1 Logística 

A logística é uma área bastante discutida atualmente. Uma definição interessante de 

logística é dada pelo Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2008) 

“Logística é o processo de planejamento, implementação e controle 

eficiente e eficaz do transporte e armazenagem de mercadorias 

incluindo serviços e informações relacionadas desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às 

necessidades do cliente”. 

É interessante analisar os termos da definição acima. A logística, como dito, é um 

processo que inclui três atividades básicas (planejamento, implementação e controle) de dois 

temas específicos (transporte e armazenagem) e tem como objetivo atender as necessidades 

do cliente. A primeira área da logística a despontar foi a distribuição física embora alguns 

ainda confundam as duas definições até hoje, tomando a logística como sinônimo de 

distribuição física. É perceptível pela definição da CSCMP que a logística evoluiu e 

atualmente abrange diversas outras áreas. 

Ballou (2001) dá uma idéia parecida quando trata da missão da logística, segundo o 

autor “A missão da logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no 

tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que forneça a maior contribuição 

à empresa”.  Esta descrição de missão remete uma idéia da gama de informações e 

necessidades que a logística precisa analisar no seu dia a dia e, principalmente, direciona seu 

resultado para a “maior contribuição”, o que deixa a idéia bem subjetiva e esquivando-se de 

apontar um benefício específico.  

No que se refere aos seus objetivos, Bowersox (2001) traça uma idéia semelhante 

quando afirma que a principal meta da logística é tornar disponíveis os produtos e serviços no 

local onde são necessários, no momento que são desejados, pelo menor custo possível.  
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2.1.1 Evolução da logística 

A logística tem uma origem antiga. No passado, com as dificuldades de movimentação 

e armazenagem, os centros produtivos tendiam a ser pequenos e espalhados pelo mundo. Os 

produtos eram consumidos onde eram produzidos ou eram transportados em pequenas 

distâncias. Ainda hoje este panorama existe em lugares menos desenvolvidos, segundo Ballou 

(2001) “O principal motivo para isso é a falta de sistemas logísticos bem-desenvolvidos e 

baratos que possam encorajar uma troca de mercadorias com outras áreas produtivas do país”. 

Nos anos de 1950, a logística existia basicamente em termos militares. Eram estudos 

sobre obtenção, manutenção e transporte de itens, material e pessoal. Alguns artigos deste 

período, como os de Enke (1958), Millet (1958) e Goldsmith (1954), reforçam esta idéia. Eles 

se referem às questões militares, como movimentações em guerras e utilizam elementos e 

visões antigas de logística, como movimentação de cargas basicamente, para realizar suas 

avaliações. É interessante mencionar que a Segunda Guerra Mundial deu um impulso 

importante para o estudo da logística. 

Os primeiros livros referentes à logística empresarial datam de 1961, com a publicação 

de Physical Distribution Managentment. O livro teve um relançamento em 1968, quando foi 

praticamente reescrito. Nos primórdios da logística, as atividades que a configuram 

atualmente estavam fracionadas entre funções da empresa, como na estrutura tradicional: 

marketing, finanças e produção. Ballou (2007) atribui esta característica a falta de 

compreensão dos custos-chave dos trade-offs relacionados, a inércia às tradições e o foco em 

outras áreas, considerando as questões envolvidas na logística em segundo plano. Bowersox 

(1969) concorda, afirmando que a visão da época é que esta dimensão foi negligenciada e 

posta em segundo plano. 

A distribuição física foi a primeira dimensão logística a emergir como área de estudo 

(Ballou 2007). Os custos que envolvem esta questão passaram a ser percebidos e o foco a ser 

direcionado. A logística então se desenvolvia muito dentro desta idéia e todas as atividades 

associadas ao fluxo de produtos e os trade-offs eram considerados como tal, tornando os 

termos (logística e distribuição física) praticamente sinônimos (Ballou 2007). Enquanto a 

preocupação com a relação das movimentações como fornecedores e clientes ainda era baixa. 

No presente, houve uma mudança de paradigma com o surgimento do conceito de 

Supply Chain Management (SCM) o qual Ito e Salleh (2000) definem como: 

“Uma rede integrada de fornecedores, fábricas, armazéns, 

centros de distribuição e varejistas, através da qual a cadeia de 
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processos logísticos é administrada de forma a auxiliar a uma 

coordenação mais rápida e flexível entre as companhias e seus 

clientes e fornecedores dentro da cadeia.” 

O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) define como: 

“Supply Chain Management se refere ao planejamento e 

gerenciamento de todas as atividades envolvidas no suprimento e 

obtenção, produção e todas as atividades logísticas. Também inclui 

coordenação e colaboração dos canais parceiros, os quais podem ser 

fornecedores, intermediários, operadores logísticos e clientes. Na 

essência, SCM integra o suprimento e a gerência da demanda dentro e 

através das companhias”. 

Pode-se observar a inserção da colaboração dos canais parceiros descritos, 

promovendo a coordenação e construindo relações de confiança. Esta visão busca a 

cooperação com outras partes da cadeia de suprimento a fim de melhorar o desempenho de 

ambas as empresas em diversas dimensões, dentre elas a logística. Segundo Ballou (2007), 

estes fatores serão os pontos mais importantes para alcançar os benefícios do SCM. A 

integração vertical também é vista com bons olhos por Porter (1999), que ressalta a 

importância dos parceiros como uma obtenção de vantagem competitiva para a empresa. 

Para Motwani apud Dias (2003), o grande desafio é fazer com que todos os membros 

da cadeia, incluindo fornecedores, produtores, distribuidores e consumidores, ajam como se 

fizessem parte da mesma companhia. Atingir um patamar deste nível é bastante complicado, 

levando-se em conta os interesses diversos, por vezes opostos, que regem a relação fornecedor 

cliente. 

2.1.2 Relação do fornecedor com o cliente 

Esta relação remete a um dos principais pontos da negociação em logística. Segundo 

Henry Ford apud Bowersox (2001), “Nenhuma empresa pode ser auto-suficiente na execução 

de todos os aspectos do sortimento”. Por esta visão, todas as empresas participam dos dois 

lados do processo, tanto atuam como cliente, comprando máquinas, matéria-prima, direitos de 

uso, entre outros, quanto fornecedor, vendendo o seu produto para o cliente, que pode ser 

pessoa física (Bussiness to Client, B2C) ou empresa (Business to Business, B2B).  



Capítulo 2 Base Conceitual
 

 8

Bowersox (2001) cita quatro tópicos que precisam estar bem definidos na criação de um 

fortalecimento do vínculo de trabalho nas operações logísticas: dependência mútua, 

especialização central, clareza do poder e ênfase na cooperação.   

Autores como Wanderley (1998) pregam que se passou da era do comprar à era do 

vender. Uma pesquisa da consultoria ATKearney (2004) endossa esta visão. O trabalho 

afirma que os gestores estão encarando os fornecedores como parceiros, sendo uma extensão 

da própria empresa e não como meros mecanismos na redução de custos. 

Observando a questão pela ótica dos compradores, Baily (2000) cita os seguintes tópicos 

como atributos de um bom fornecedor: 

• Entregar pontualmente 

• Fornecer qualidade consistente 

• Oferecer bom preço 

• Ter antecedentes estáveis 

• Fornecer bom serviço 

• Responder às necessidades do cliente 

• Cumprir o prometido 

• Dar apoio técnico 

• Manter o comprador informado sobre o andamento do pedido 

O bom relacionamento pode aumentar ainda mais a confiança entre as partes. Segundo 

Ballou (2001) “Os clientes vêem ofertas de qualquer empresa em termos de preço, qualidade e 

nível de serviço e respondem com a sua fidelidade”. Em casos que a confiança entre as partes 

não existe, podem ser requeridos contratos curtos em princípio e, com a boa presteza dos 

serviços, influenciar na formação de uma possível confiança futura. 

Observando pela estratégia de compras, Razuk (2004) apresenta a seguinte tabela: 

Tabela 2.1 Tipos de estratégia de fornecimento Razuk (2004) 

 Características 

Duração do contrato Contratáveis Não-contratáveis 

Múltiplas transações Aquisições em grande escala Cooperação 

Única transação Negociações baseada 

principalmente no preço 

Procura de fornecedores com 

as características subjetivas 

desejadas 

 



Capítulo 2 Base Conceitual
 

 9

Segundo o autor, a dimensão duração do contrato é importante porque demonstra o 

grau de comprometimento que comprador e fornecedor estão dispostos a ter. Está dividido na 

hipótese de haver muitas transações semelhantes ou apenas uma transação. Já a dimensão 

características do contrato estabelece dois tipos de itens a serem contratados: os claramente 

contratáveis (como preço) e os não-contratáveis (como competência acumulada ou benefícios 

da inovação do produto).  Já as outras definições ficam assim colocadas: 

· Contratos de Escala: Neste estágio, a empresa repete a aquisição do mesmo item e as 

transações serão repetidas. Desta maneira, busca-se ganhos de escala na transação, 

aumentando a quantidade de transações para tentar diminuir o custo final.  

· Contratos de Cooperação: Nesta circunstância, as partes se propõem a trabalharem 

juntas por um tempo maior.  

· Transações Baseadas em Preço: São utilizadas para se obter o menor preço por um 

produto que é comprado apenas uma vez. Neste caso, há sentido em fazer várias transações, 

seja pela natureza do item, pela forma que ele se dispõe, dificuldade de armazenamento ou 

alguma outra questão.   

· Processo de Procura de Fornecedores: Comum ao se adquirir um bem novo e 

específico para a empresa. A busca dar-se-á em torno de um novo fornecedor ou o 

fornecimento de um bem específico que a empresa não adquire com freqüência. 

2.1.3 Parcerias 

 As parcerias no meio logístico formam um importante caminho para a boa gestão dos 

suprimentos. A construção de uma cadeia entre um determinado grupo de empresas poderá 

trazer vantagens consideráveis para o processo. A importância das parcerias remete aos 

tempos de Henry Ford comandando a sua montadora. Ele foi o primeiro a tentar utilizar o 

modelo de empresa vertical com a Ford, atuando em todos os processos que envolvessem a 

montagem dos seus carros. Com o passar do tempo, esse modelo foi se mostrando desgastado. 

Problemas de comunicação, sindicais, dificuldades na gerência são alguns dos pontos 

apontados por Trigueiro (2001) como impulsionadores da mudança de estratégia, na busca de 

parceiros especialistas que pudessem suprir as necessidades da empresa da maneira que era 

esperada, com um custo ainda menor. 

Bowersox (2001) é um grande incentivador da idéia de integração do suprimento entre 

as empresas. O autor acredita que será melhor para todos os participantes do canal se a ênfase 
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estiver orientada para a resolução conjunta de problemas de modo a aprimorar a eficiência e a 

eficácia geral. A figura seguinte representa a integração da cadeia de suprimento.  

 

Cliente 

Fluxo de estoque 

 

Distribuição 

física Fornecimento 
Apoio à 

manufatura
Suprimento 

Empresa 

Fluxo de informação 

 

Figura 2.1 Integração da cadeia de suprimento (Bowersox 2001) 

O autor ainda destaca oito fatores de sucesso na formação de parcerias: 

Excelência individual: Parceiros fortes e capazes de contribuir com o relacionamento 

Importância: Atender ao objetivo estratégico das duas partes 

Interdependência: Os parceiros precisam um do outro 

Investimento: Os parceiros investem um no outro 

Informação: A comunicação é razoavelmente aberta 

Integração: Os parceiros desenvolvem métodos compartilhados 

Institucionalização: Recebe um status formal, com responsabilidade e processos 

decisórios bem estabelecidos. 

Integridade: Os parceiros se comportam com dignidade 

As parcerias podem trazer vantagens consideráveis para as partes. Entretanto, deve-se 

salientar que o processo de parceria deve ser gerido com bastante cuidado. No que tange a 

abertura da empresa, Ramsay (2004) destaca os riscos deste procedimento na ótica da 

negociação: 

 10
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• Perda de controle: Entregando informações estratégicas, há o risco de perder o 

controle do processo de negociação. Em casos de urgência, a outra parte pode tomar 

informações dadas como vantagem e forçar contratos ruins. 

• Perda de poder/imagem: O poder, como fica definido anteriormente, pode sofrer 

alguns danos. Ramsey (2004) cita o exemplo no qual um fornecedor descobre que a 

empresa que adquire seus produtos é bastante dependente dos seus serviços e por 

algum motivo o seu fornecimento preenche as expectativas com determinada folga. 

Sendo assim, a empresa perderá força em caso de uma negociação futura. Algumas 

informações sobre a realidade poderão trazer para a uma parte a sensação que a 

imagem formada pela outra parte estava acima da realidade. A empresa perde imagem 

e dificulta o procedimento. 

• Perda de flexibilidade tática: Após o acerto do contrato, a capacidade estratégica da 

empresa pode ficar limitada pelos encargos assumidos no acordo.  

Assim, é importante ter noção que, apesar de trazer benefícios inquestionáveis, a formação 

de parcerias deve ser feita com bastante cuidado e construída sempre visando o benefício das 

partes. Uma parceria desordenada pode trazer resultados perigosos. Forkker e Stannark (2000) 

chamam atenção para isso. Ao estudarem alguns modelos de qualidade total, afirmaram em 

sua pesquisa que “competição pode ser mais efetiva que cooperação em vários casos na 

relação entre fornecedores e clientes”. O próprio Bowersox cita alguns fatores que podem 

dificultar a formação de parcerias considerando o varejo. 

Tabela 2.2 Obstáculos comuns na formação de parcerias (Bowersox, 2001) 

Varejistas Fabricantes 

Itens de baixo giro Falta de comunicação 

Resistência de fabricantes à mudança Nível de confiança 

Sistemas de informação Sistemas incompatíveis 

Formato de dados incompatíveis Compreensão de questões técnicas 

 Resistência de clientes à mudança 

 Presteza dos varejistas 

Por esta tabela, pode-se observar que questões de resistência culturais à mudança de 

paradigma, problemas relacionados ao fluxo de informação são algumas das principais causas 

inibidoras do processo de formação de parcerias entre varejistas e fornecedores. 

Bandeira (2006) promove uma discussão sobre os relacionamentos na cadeia de 

suprimento buscando identificar relações de dominação e cooperação em parcerias, 
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apresentando um estudo de caso para tal. O trabalho faz uma reflexão sobre a relevância dos 

relacionamentos na cadeia de suprimento. Também nesta etapa é exibida uma tabela onde é 

feita uma análise de situações assimétricas e simétricas de autoridade por parte do comprador 

e do vendedor. A tabela é exibida a seguir: 

 

Tabela 2.3 Relação de dominação na cadeia de suprimento (Bandeira, 2006) 

 Alta Dominação exercida pelo 

comprador 

- Poucos compradores/ muitos 

fornecedores 

- Dependência do fornecedor 

- Produtos negociados são 

commodities 

- Relações com comprador 

representa alta porcentagem das 

transações do fornecedor 

- Custo de troca do fornecedor são 

baixos 

Interdependência 

- Poucos compradores e fornecedores 

- Dependência do fornecedor 

- Produtos comercializados não são 

commodities tendo poucas opções de 

fornecimento 

-Relações com comprador representam 

alta porcentagem das transações dos 

fornecedores 

- Custos de troca de fornecedor são 

altos 

Autoridade do 

comprador 

Baixa Independência 

- Muitos compradores e 

fornecedores 

- Produtos comercializados são 

commodities 

-Relações com comprador não 

representa alta porcentagem das 

transações dos fornecedores 

-Custos de troca de fornecedores são 

baixos 

Dominação exercida pelo Fornecedor 

- Muitos compradores/poucos 

fornecedores 

- Não há dependência do fornecedor 

- Produtos comercializados não são 

commodities tendo poucas  opções de 

fornecimento 

- Relações com comprador representa 

baixa percentagem das transações do 

fornecedor 

- Custos de troca de fornecedor são 

altos 

  Baixa Alta 

 Autoridade do fornecedor 

 

Ainda segundo Bandeira (2006), as relações assimétricas são mais comuns. Também é 

importante ressaltar que em situações assimétricas, as duas partes podem ficar satisfeitas com 

o desempenho da negociação. 
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2.1.4 Operadores logísticos 

Uma opção intermediária para melhorar o desempenho dos procedimentos de 

movimentação e armazenagem é a terceirização do processo, contratando operadores 

logísticos. Esta atividade, ainda recente no Brasil, tem sido bastante discutida. Bowersox 

(2001) ressalta a importância do operador logístico para a formação da cadeia de suprimentos, 

já Jardim e Guimarães (2004), fizeram uma interessante pesquisa sobre benefícios e riscos 

entre operadores logísticos. 

Tabela 2.4 Vantagens da adoção de um operador logístico (Jardim e Guimarães,2004) 

Capacitações e reduções Melhorias esperadas 

Penetrar rapidamente em novos 

mercados 

Do nível de serviço ao cliente 

Dividir custos e riscos Da competitividade da cadeia de 

suprimentos 

Gerenciar os elos da cadeia dentro 

de uma visão global 

Dos indicadores de negócio 

Ter acesso a soluções inovadoras de 

hardware e software para controle 

dos centros de distribuição 

Da qualidade de serviços 

 

Redução dos custos Da rentabilidade do negócio 

Redução da base de fornecedores Da malha logística 

Redução dos riscos de 

investimentos 

Das operações e informações 

 

O autor ainda menciona três riscos consideráveis: 

1. Risco estratégico de perder o acesso a informações-chave do mercado:  

2. Falta de sincronia entre as percepções do contratante e do operador logístico sobre os 

objetivos competitivos da empresa contratante  

3.   Risco comercial (associar a imagem dos produtos da empresa contratante a uma 

empresa de serviços) 

Fleury (2001) fez uma pesquisa envolvendo os oito maiores operadores logísticos 

brasileiros, dos quais tira conclusões interessantes, como: 

• Há uma grande discrepância no porte de operadores nacionais e estrangeiras  
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• Há uma grande variação de serviços, mas transporte marinho ou ferroviário é uma 

limitação considerável 

• Os principais desafios para serem vencidos são: necessidade de reduzir custos e 

melhorar o desempenho 

• E-commerce e ofertas de serviços logísticos integrados são vistos como as maiores 

oportunidades para os operadores logísticos num futuro próximo. 

Os operadores logísticos se configuram como uma opção para lidar com questões de 

fornecimento e distribuição. Compõem uma opção apresentada para apreciação e comparação, 

mas não são foco deste trabalho. 

2.2 Negociação 

A negociação é um elemento que está presente no dia-a-dia de todas as pessoas. 

Negocia-se a todo instante, com a família, com os amigos, no trabalho, cedendo em alguns 

assuntos e obtendo vantagem em outros a fim de se alcançar um acordo interessante para 

ambas as partes. 

No mundo corporativo a negociação tem um status importante. Um contrato mal feito 

pode trazer um ônus significativo para a parte considerada. Além disso, um aspecto que 

dificulta a negociação é o fator humano que está envolvido. Há uma subjetividade muito 

grande envolvida no processo, estratégias, processos de barganha, insinuações. Wanderley 

(1998) ressalta a importância da tecnologia no processo de negociação e afirma que “A ênfase 

no conhecimento do negócio passou a se fazer acompanhar da tecnologia de negociação 

(etapas, estratégias) cada vez mais considerando a necessidade de customização desses 

conhecimentos e dessa tecnologia em face das características pessoais de quem está do outro 

lado da mesa”.  

Com isso, alternativas que auxiliem a um processo importante e subjetivo se mostram 

bastante importantes. Cabe salientar que os modelos de apoio à negociação não vão retirar a 

responsabilidade do negociador, apenas auxiliá-lo no intuito de se obter melhores resultados. 

Nesta parte é feita uma visão geral dos modelos e apresentado, utilizando como base 

para os estudos mais adiante. 

2.2.1 Taxonomias 

 Segundo Wanderley (1998), “Negociação é o processo de alcançar objetivos por meio 

de um acordo nas situações em que existam interesses comuns, complementares e opostos, 
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isto é, conflitos, divergências e antagonismos de interesses, idéias e posições”. Já Kersten 

(2003) define negociação como “O processo de interação social e comunicação sobre 

distribuição e redistribuição de poder, recursos e comprometimentos. Envolve duas ou mais 

pessoas que fazem decisões e trocam informações para determinar o compromisso.” 

Cabe aqui destacar a diferença entre negociação e decisão em grupo. Apesar de às vezes 

serem utilizadas como sinônimos e decisões em grupo ser freqüente envolverem algum tipo 

de negociação, estes termos representam idéias diferentes e as principais podem ser expostas, 

segundo Dias e Clímaco (2005), da seguinte maneira: 

Tabela 2.5  Diferença entre Decisão em Grupo e Negociação (Dias e Clímaco, 2005). 

Aspecto Decisão em grupo Negociação 

1. Objetivos fundamentais Comuns Opostos 

2. Alternativas Estabelecidas, embora o 

conjunto possa evoluir 

Sequencialmente 

apresentadas e 

interativamente geradas 

3. Restrições, valores e 

crenças 

Discutidas e 

compartilhadas 

Omitidas 

4. Resolução de 

divergências 

Pode ocorrer por votação Mediação ou arbitragem 

podem ser necessárias 

5. Natureza do processo Processo deliberativo Competição 

6. Abandono do processo Incomum Freqüente 

 

Quanto à postura, as negociações podem ser classificadas como (Wanderley, 1998); 

(Carter, 2004); 

Postura competitiva ganha/perde (distributiva): O negociador está interessado apenas na 

satisfação dos seus próprios interesses, que normalmente são completamente opostos ao do 

cliente.  Um dos principais exemplos de uma postura ganha-perde é uma negociação que 

envolve um o único assunto o preço. O valor que se obtém de uma parte será o valor 

despendido da outra. 

Postura colaborativa ganha/ganha (integrativa): O negociador parte do princípio que a 

negociação deve satisfazer os interesses dos dois lados. Um exemplo de negociação ganha-

ganha pode ser da proposta de coalizão para ampliação dos mercados. As duas partes tenderão 

a ter um aumento dos negócios que será discutido. 



Capítulo 2 Base Conceitual
 

 16

Postura perde/perde: O negociador não se importa em perder desde que o outro perca. É 

uma postura um pouco mais rara de acontecer, mas que é citada na literatura. 

Raiffa (1982) acrescenta outras taxonomias importantes em forma de questionamentos 

que devem ser assinalados e definidos ao se estudar determinados tipos de negociação, como 

por exemplo: 

Há mais de duas partes? (Possibilidade ou não de coalizão) 

As partes são monolíticas? (Se há diferença de opiniões/valores no grupo) 

O jogo é repetitivo? (A negociação de agora deve levar em conta a próxima) 

Há mais de um resultado? (Que resultados serão possíveis)  

Um acordo é necessário? (Alguma parte pode quebrar a negociação?) 

A ratificação é requerida? (Precisa da aprovação de alguém?) 

Existem possíveis ameaças? (Fatores que podem endurecer negociações) 

Há restrições de tempo ou custos relacionados ao tempo? 

Os contratos são obrigatórios? (É obrigado o registro em contrato?) 

As negociações são públicas ou privadas? (O comportamento pode variar) 

Quais são as normas do grupo?  

É possível uma intervenção de uma terceira parte?  

Observa-se que a manipulação de itens das questões acima pode alterar 

significativamente o direcionamento dado a uma negociação e a postura entre as partes. Por 

isso, é interessante enquadrar a negociação estudada dentro destas dimensões. 

Já De Paula (2001) afirma que um dos principais fatores que influenciam um modelo 

de negociação é o número de partes que influencia o processo, classificando as negociações 

como:  

Negociações bilaterais (1-1) (apenas uma parte negocia com a uma única parte) 

Negociações multilaterais (1-N) (uma parte negocia com outras simultaneamente) 

Negociações multilaterais (N-M) (várias partes negociam com outras simultaneamente) 
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Figura 2.2 Negociação quanto ao número de partes 

Negociação 1-1 Negociação 1-N Negociação N-M 

 
Raiffa (1982) também diferencia as perspectivas de negociação: 

Perspectiva descritiva: Examina como as pessoas reais analisam questões de escolha 

de riscos, como elas se comportam, pensam e racionalizam suas escolhas. Os descritivistas 

realizam uma análise para ajudar a entender a seleção de uma escolha já feita 

Perspectiva prescritiva: Está interessada em como as pessoas devem se comportar ao 

invés de como elas realmente se comportam. Os prescritivistas realizam uma análise para 

ajudar na seleção de uma escolha já feita. 

Braum (2006) acrescenta mais uma opção: 

Perspectiva normativa: Estuda a construção de modelos de negociadores racionais e 

os procedimentos de interação entre eles. 

Raiffa (1982) ainda faz uma classificação dos possíveis interventores para uma 

negociação, dependendo da natureza desta: 

Facilitador: Transita entre as partes, não tem poder de tomar uma decisão, mas pode 

facilitar a negociação em alguns pontos, como intermediário. 

Mediador: Observador imparcial que participa principalmente verificando regras de 

negociação pré-definidas. Ajuda o processo de negociação, mas não tem autoridade para 

impor uma decisão. 

Árbitro: Conduz os negociadores a planejarem suas negociações particulares ou podem 

sugerir soluções razoáveis, mas se falharem tem autoridade para impor uma decisão. 

Manipulador: Tem autoridade para alterar as regras e até mesmo para reprimir o 

processo de negociação; é um “ajustador de regras”. 

2.2.2 Divisão justa 

A importância de se tratar de divisão justa no estudo das negociações está no fato de 

que é possível que surja a necessidade, em negociações integrativas ou distributivas, das 

 17
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partes terem que dividir algum recurso entre si. Entretanto, nem sempre a chegada no 

consenso do quanto cada parte deve ter é de fácil obtenção.  

Uma característica que deve ser considerada ao se fazer uma negociação é a sensação 

de justiça que deve envolver as partes. Ao sentir que o acordo não foi feito um trato eqüitativo 

dos benefícios, provavelmente desagrada uma das partes e dificulta a tentativa de negociações 

futuras. A fim de tentar compreender estes fatores, Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, 

republicado em (2003) divide a justiça particular, que envolve as partes, em duas: 

Justiça distributiva: O foco é a divisão proporcional entre as partes. Importante salientar que 

divisão proporcional não significa eqüitativa, mas feita com base no mérito que as partes têm 

(ou julgam ter) sobre o que é dividido. Fica evidente uma característica bastante comum no 

conceito de justiça, a subjetividade. Um exemplo claro disto é a negociação de salários. O 

empregado tem uma impressão, baseado em seus méritos, de quanto acha justo receber, 

enquanto o empregador também possui uma impressão sobre isto, sob outro ponto de vista.  

Justiça comutativa/corretiva: Busca uma igualdade aritmética. O seu conceito geral está 

com as transações comuns do comércio, por exemplo, que envolve trocas voluntárias pré-

definidas. Uma amostra de seu uso no direito é a sua função de quantificar as penalidades, a 

fim de que o cidadão que tenha cumprido tais crimes seja punido por penas pré-estabelecidas. 

Métodos de divisão de dólar são comuns na literatura sobre o tema e são referências 

neste aspecto. Raiffa (1982) propõe maneiras mais ou menos rigorosas de dividir o dólar, de 

uma maneira que o método em si induza o jogador a não pedir mais do que ele ache justo, ou 

mais do que o valor proporcional de sua parte. De Clippel (2008) utiliza-se da mesma idéia 

geral e propõe no seu trabalho a divisão de um dólar de maneira imparcial. Para alcançar este 

status, o autor considera três condições: 

• Todos fazem avaliações de quanto acha que o outro merece, sem reportar-se a si. 

• A parte dos participantes é avaliada por outros agentes. 

• Se há um consenso sobre a divisão, este deve ser o resultado. 

Sobre as duas condições, De Clippel (2008) comenta que “devem ser postas estas 

restrições, pois segundo o ditado, o homem nunca é um bom juiz sob sua própria causa”. 

Julgando a outras partes, ele busca a imparcialidade do procedimento.  

Raiffa (1982) ainda exibe métodos outros de divisão justa. Tem-se como exemplo: 

Procedimento ingênuo: Utiliza por base um leilão com valores que os divisores dizem ser o 

valor real que é considerado por cada parte dividida. 
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Procedimento de leilão: Utiliza procedimento de leilão tomando normalmente dinheiro como 

referência, dividindo o restante equitativamente entre as partes. 

Procedimento randômico: É basicamente dividir o que se espera por um processo de sorteio. 

O argumento sobre justiça neste tipo de divisão está na interpretação de que as chances de 

obtenção de resultados no início do sorteio são iguais para todos. 

Procedimento de Steinhaus: É um modelo específico que se assemelha ao procedimento de 

leilão, diferenciando por ter um mecanismo alternativo de divisão dos valores obtidos. A 

vantagem deste procedimento é que a utilização de estratégias de encenação, que visam não 

informar valores reais para o processo, é inibida, pois no caso de uma proposta mal feita há o 

risco da encenação trazer prejuízos. 

Há ainda outros procedimentos na literatura, os conhecidos como “dividir o bolo” no 

qual se busca fazer a divisão observando pontos como sensação de justiça, proporcionalidade, 

equitatibilidade, entre outros. 

2.2.3 Modelagem de negociação bilateral 

 A literatura especializada no assunto apresenta algumas opções para a questão da 

modelagem de negociação bilaterais. Estas negociações têm por característica possuir em seu 

arcabouço apenas um participante em cada parte da negociação. Como exemplo, podemos 

citar negociação direta entre fornecedor e cliente, negociação entre dois países, entre pai e 

filho.  

 Segundo De Paula (2001), os modelos de negociações bilaterais conhecidos possuem 

algumas características em comum, que podem servir como referência nestes casos. 

1) Modelo de propostas: 

 O conjunto de temas envolvidos na negociação normalmente é definido previamente. 

As propostas são oferecidas e recebidas dentro de um grupo de possibilidades, definidos pelos 

atributos de acordo. 

Atributos de acordo: São atributos que estão definidos e um intervalo contínuo e 

podem ser negociados durante o processo de negociação. Cada atributo aak tem seu valor e 

fica restrito a um intervalo [min(aan), max(aan)].  

Exemplo: um atributo pode ser definido como entrega, com valor mínimo de 1 dia e 

máximo de 5 dias.  Sendo então aa1 = entrega e o intervalo [1,5] 

Proposta: É determinado por um Pt
i {Xt

i}, onde Xt
i representa o conjunto de valores 

propostos na rodada de negociação t pelo agente i.  
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2) Avaliação de propostas: 

 Os modelos de seleção bilateral necessitam de algum instrumento para avaliar as 

propostas, tanto as recebidas quanto as ofertadas. Para auxiliar o estudo, serão apresentadas 

duas definições: 

Função de avaliação de atributo(v): É definida para cada um dos atributos, 

deslocando os valores dos atributos para o intervalo [0,1]. Esta propriedade permite a 

combinação entre atributos que estão definidos em unidades de grandeza diferentes, como, 

por exemplo, preço e tempo de entrega. 

Função de avaliação de proposta(V): É uma função que avalia os resultados das 

funções avaliação de atributo, fornecendo um resultado integrado. 

 No trabalho de Dias e Clímaco (2005), assim como em Macharis (1998) e Lopes e 

Gonzáles (2003) estruturas semelhantes são apresentadas como exemplo de avaliação das 

alternativas.  

 

 Figura 2.3 Estrutura de avaliação de propostas. Dias e Clímaco (2005) 

Nesta proposta, utiliza-se uma função avaliação de atributo sobre o conjunto de todas as 

propostas simultaneamente, fornecendo assim o input para a função avaliação de proposta. É 

uma alternativa de difícil adequação, tanto que não foi opção de nenhum dos autores acima. 
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Figura 2.4 Outro modelo para avaliação de propostas. Dias e Clímaco (2005) 

 

 Nesta proposta a função avaliação de atributo é individual e fornece vários inputs para 

a de proposta, que deve ser capaz de agregar todos estes valores e fornecer uma avaliação; 

alternativa utilizada por Dias e Clímaco (2005), Macharis (1998) e Lopes e Gonzáles (2003). 

2.2.4 O modelo de Faratin  

Este modelo tradicionalmente faz parte de um nicho ainda não explorado mais a fundo 

neste trabalho, o de funções de negociações para agentes autônomos. Contudo, também deixa 

espaço para utilização como um apoio à negociação em casos não autônomos.  Este tipo de 

abordagem tem sido bastante utilizado na área de informática como referência para 

negociações automatizadas em e-negotiation, utilizando-se de um protocolo bem estruturado 

para tal procedimento. É possível ver alguns exemplos destas alternativas em Bartolini 

(2004), onde os autores buscam estruturar uma formação genérica de um protocolo para 

agentes de negociação, propondo o passo a passo do processo, as taxonomias e limitações. Já 

Neri e Dahia (2004) comentam as dificuldades de um modelo de negociação integrativa para 

compras e suprimentos de TI. O modelo utiliza por base o livro “Art and science of 

negotiation” de Raiffa (1982). 

O modelo proposto por Faratin, assim como o anterior, também toma por base os 

escritos de Raiffa. Algumas implementações já foram experimentadas, como foi possível 

observar em Pinho Júnior (2002) e De Paula (2001).  
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2.2.4.1 Estruturação do modelo  

Algumas considerações devem ser feitas ao trabalho antes de sua exibição mais clara. 

Pode-se configurar a classe de negociação deste modelo como orientada ao serviço, ou seja, 

“Um agente (o cliente) requer um serviço para ser executado por um outro agente (servidor). 

Negociações envolvem determinados contratos sobre certos termos e condições. Podem ser 

iterativas em várias rodadas de ofertas e contra-ofertas antes de se alcançar um acordo” 

(Faratin, 1982).  

Mueller (1996) levantou outras questões importantes a serem consideradas: qual o 

protocolo de negociação deverá ser usado? Quais são os assuntos que serão tomados sobre a 

negociação? Qual o modelo razoável que os agentes empregarão? O modelo de Faratin se 

concentra principalmente no ponto final da negociação, quando o protocolo e a negociação 

estão bem definidos.  

A proposta do modelo de negociação, na realidade, é uma adaptação do modelo “duas 

partes, muitos assuntos” exposto em Raiffa (1982). Utiliza as influências existentes e faz com 

que o modelo se adapte a idéia de “muitas partes, muitos assuntos” . 

Alguns elementos devem ser definidos, seja: 

i: Agente negociador (i∈ {a,b}) 

j: Assunto sobre negociação (j∈ {1,...,n}) 

xj: valor x para o assunto j (x∈[minj,maxj]) 

Vj
i: Função valor para cada agente i do assunto j (Vj

i: minj,maxj]→ [0,1] 

wj
i: importância do assunto j para o agente i (Σ1<j<nwj

i = 1) 

c: clientes 

f: fornecedores 

a: agentes; inclui clientes e fornecedores 

][ jxt
ba→

: vetor de valor proposto do agente a para o agente b sobre o assunto j 

Com estes tópicos, pode ser definida a função valor de Raiffa como: 

)( j
i
j

nji

i
j

i xVwV ∑
≤≤

=  (4.1)    

Por simplicidade, assume-se a monotonicidade da função valor. 

Na maior parte dos casos, nos quais os interesses das partes são opostos, tem-se que: 

Se xj,yj estão no intervalo de valores possíveis e xj > yj então, no critério j, Vx(xj) > 

Vx(yj) se e somente se Vy(xj) < Vy(yj).  
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Raiffa ainda afirma que se ambos os negociadores utilizarem esta função, é possível se 

computar um ponto ótimo.  

Algumas restrições da idéia de Raiffa são apresentadas por Faratin (1998): 

(i) Privacidade de informação: para alcançar o ótimo, as funções valor precisam ser 

abertas e esta característica não é comum à negociação competitiva. 

(ii) Privacidade de modelos: o modelos utilizados para avaliar ofertas e contra-ofertas 

são escondidos. 

(iii) Restrições de valor: há uma região pré-definida de valores para discussões e nem 

sempre esta designação é possível. 

(iv) Restrição de tempo e recursos: não são consideradas nesta concepção 

O modelo proposto por Faratin toma por base a idéia de Raiffa e leva em conta estas 

restrições acima levantadas, a fim de tornar o processo mais próximo da realidade. 

2.2.4.2 Definições 

As definições tomadas como referência, principalmente em Faratin (1998), serão 

consideradas no estudo. 

(a) Linha de negociação 

Entre agentes a e b ao tempo t, assinalado como xtn
a<->b, é uma seqüência finita da forma 

{xt1
a  b, xt2

b  a, xt3
a  b,..., } onde 

(i) As propostas entre os agentes a e b são alternadas. 

(ii) tk ≤ tk+1, ordenado com o passar do tempo. 

(iii) , x]max,[min][ a
j

a
j

i
ba jx ∈→

i+1
b a[j]∈[minb

j,maxb
j], onde i = 1,3,5... o último 

elemento da seqüência será aceito ou rejeitado 

Por simplicidade, adota-se t1=0 

Estas regras são importantes para auxiliar no estabelecimento do protocolo da 

negociação, principalmente na passagem deste modelo para linguagem de programação. Para 

este estudo, a interpretação das restrições também é muito importante.  

(b) Interpretação 

Dado um agente a e a sua função valor, a interpretação deste agente ao tempo t’ de uma 

oferta xt
b a ao tempo t<t’ é definida desta maneira, em Faratin (1998), De Paula (2001) e 

Chavez e Maes (1997): 
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 Rejeitar se t´ > ta
max  

Ia (t´, ) =t
abx →

Aceitar se Va ( ) t
abx →

> Va ( )  't
abx →

(4.2)

 't
abx → , por outro lado  

Basicamente, a função interpretação explicita que a proposta deve ser rejeitada se 

estourou o tempo máximo estipulado pelo agente, deve ser aceita se não houver na função 

valor do agente, um resultado possível com um tempo mais adiantado que supere a proposta 

atual e deve ser feita uma contraproposta, caso a proposta não se enquadre em nenhum dos 

casos acima. 

 (c) Família de táticas 

As seguintes famílias de táticas serão tomadas como base para o início do estudo. 

Táticas dependentes do tempo: Neste tipo de tática, o fator predominante para decidir 

qual valor oferecer na próxima oferta é o tempo. 

A oferta então ficará definida como: 

  = t
bax → )min)(max(min a

j
a
j

a
j

a
j t −+ α ,  sendo  decrescente  (4.3) a

jV
t

bax → = )min))(max(1(min a
j

a
j

a
j

a
j t −−+ α   sendo  crescente  (4.4) a

jV

A função α deve modelar a tática requerida pela parte, sendo obrigatório por força dos 

expostos que α (to) = a
jκ  e α (tmax) =1, onde a

jκ  é constante que multiplicado pelo tamanho 

do intervalo [minj,maxj] dará o valor da oferta inicial. De Paula (2001) chama esta constante 

de fator de deslocamento. 

Duas sugestões adequadas para ela são as funções:  

Função linear: 
β

κκα
/1

max

max ),min()1()( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+=

t
ttt a

j
a
j

a
j      (4.5) 

Função exponencial: 

β

κα ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= max

max) ),min(
1ln)( t

tt
a
j

a
jet      (4.6) 

β é o grau de convexidade, quanto maior o seu valor, mais rápida será a conversão para o 

valor limite (De Paula 2001). 

Raiffa (1982) define duas táticas possíveis: 

Boulware: β <1. Resistir com a tática com um valor perto da proposta inicial por um 

bom tempo, demorando a evoluir para o valor de reserva.  

 Conceder: com o β>1 a convergência para o preço de reserva é bastante rápida. 
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Táticas dependentes de recursos: O raciocínio é bastante semelhante à dependência de 

tempo. As partes devem utilizar informações referentes a necessidade de recursos para traçar 

sua estratégia. De Paula (2001) afirma que este recurso modela a pressão que existe sobre o 

agente para conseguir um acordo quando existe limitação de recursos: 

Duas opções se fazem importantes nesta etapa 

(a) O tmax se torna dinâmico, será influenciado pelo recurso mais urgente. 

(b) A função de estimação α dependerá da quantidade de um recurso particular 
)()1()( trecursoa

j
a
j

a
j et −−+= κκα        (4.7) 

Esta função recurso (t) mede a quantidade de recursos ao tempo t, pode ser modelada 

levando-se em conta o número de agentes ativos no tempo t, pelo decaimento linear do 

recurso, entre outros.  

Táticas dependentes do comportamento: Estratégia um pouco mais defensiva, ela 

ajuda a se proteger de explorações de outros agentes, principalmente quando a negociação 

está em um patamar não tão comum para o agente que a utiliza. A base da contraproposta 

será a jogada anterior da outra parte para fazer sua proposta, são basicamente três: 

(a) Tit-for-tat relativo:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= agente do proposta últimax 

oponente do proposta última
oponente do proposta penúltima

agente
do Proposta  (4.8) 

Sendo os limites superiores e inferiores respeitados 

(b) Tit-for-tat absoluto randômico: o mesmo que no caso anterior, só que em termos 

absolutos, se a mudança de uma proposta para a outra foi de x, a mudança da proposta 

do agente será de x 

(c) Tit-for-tat médio: determina-se um espaço de γ  termos e faz uma divisão semelhante 

ao Tit-for-tat relativo. Se γ =3, deve se pegar três propostas anteriores e dividir pela 

proposta feita atualmente. Se γ =1, a proposta ficara semelhante ao Tit-for-tat relativo 

Estas estratégias podem ser tomadas de maneira pura ou combinadas conforme a 

necessidade. Dependerá basicamente da idéia inicial a ser adotada pelo agente em negociação. 
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Táticas dependentes 

do tempo 

Táticas dependentes 

dos recursos 

Táticas dependentes 

do comportamento

Valores da nova 

proposta

Figura 2.5 Formação da nova proposta 

2.2.5 Utilizações do modelo de Faratin 

 O modelo de Faratin encontra algumas utilizações na literatura recente. O próprio 

autor cita a utilização do seu modelo no gerenciamento de processos de negócios em 

empresas de telecomunicações, onde os agentes utilizavam a modelagem para acertar acordo 

de compras de serviços. O autor não se aprofunda muito sobre o tema. Segundo Faratin 

(2001) o modelo recebe os inputs do cliente e elabora uma contra proposta tomando por base 

informações de seis setores diferentes que participariam desta negociação como, do 

departamento de vendas, de serviços ao cliente, departamento jurídico, entre outros.  

 Em uma outra ótica Lai (2006) utiliza o modelo de Faratin como parâmetro para um 

outro artifício matemático em busca de uma nova solução para um modelo de negociação 

ganha-ganha, focando a menor distância nas zonas de acordo. Usa artifícios como as ações 

dependentes do tempo e proposta de uma função de preferência bem parecida. Um esboço do 

raciocínio proposto pode ser visto na figura abaixo. 
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Gráfico 2.1 Modelo por aproximação de zonas de acordo de Lai (2006) 

  Autores como De Paula (2001) utilizou o modelo como referência e ampliou as suas 

alternativas, principalmente nas ações do agente negociador, inserindo ações como ultimato e 

oferecer outro produto . Pinho Júnior (2001), utilizou o modelo anterior e criou um software 

chamado EmallBargainer. Em seu trabalho é feito um teste computacional no qual pessoas 

negociavam com outros humanos ou com o modelo computacional sem que soubessem, 

fazendo a negociação e tentando assinalar se era uma outra pessoa negociando ou uma 

máquina. O resultado obtido é que os participantes não conseguiram diferenciar quando se 

utilizava um agente autônomo e quando era uma outra pessoa negociando. 
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3 NEGOCIAÇÕES EM PROCESSOS LOGÍSTICOS 

A negociação se faz bastante presente no processo logístico. Desde condições de entrega, 

prazos, custos, entre outros. Este capítulo visa analisar como funciona a questão da 

negociação dentro do universo da logística, mostrando alguns dos principais pontos deste 

tema. 

Utilizando-se como referência as definições citadas anteriormente sobre logística 

(CSCPM, 2008) e negociação (Kersten 2003), uma proposta para designar a negociação em 

logística pode ser descrita da seguinte forma: 

A negociação logística é o processo de interação social e 

comunicação entre duas ou mais pessoas sobre distribuição e 

redistribuição de poder recursos e comprometimentos sobre o 

processo de planejamento, implementação e/ou controle do 

transporte e/ou armazenagem de mercadorias, podendo incluir 

serviços e informações desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo.  

Os processos de interação social e comunicação de distribuição e redistribuição de poder 

dentro dos processos gerais da logística estão condensados dentro desta definição, que deve 

servir de referência no prosseguimento do estudo 

Há diversos trabalhos que envolvem negociação que podem servir como referência para 

este estudo. Chen e Kang (2007) descrevem um modelo de negociação rotineira baseado entre 

fornecedor e cliente no qual consideram a questão do atraso no pagamento por parte do 

comprador e como isso pode influenciar na negociação, tomando também como referência os 

payoffs de cada parte na hora de realizar as ofertas. O modelo é desenvolvido em um 

algoritmo onde constam situações diferentes como: modelo ótimo e não integrado, modelo 

integrado com atraso no pagamento e comprovados com uma simulação numérica. Carter 

(2004) segue na linha de análise fornecedor-cliente, mas utiliza como referência os leilões 

reversos. O autor se mostra bastante crente no bom desempenho deste procedimento, 

afirmando que são capazes de trazer os preços para baixo. O estudo em larga escala segue 

procurando observar a visão do cliente e do fornecedor neste processo, examinando barreiras 

à implantação, além de diferenciar as negociações comuns face a face dos leilões reversos. 

Esta pesquisa investigativa conclui que os leilões reversos (LR) em um primeiro momento 

pode demorar mais tempo para a resolução, mas com a repetição do procedimento a 
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produtividade e o desempenho da aquisição aumentam, conseqüentemente diminuindo o ciclo 

do processo. 

Um outro ponto de vista é levantado por Guo e Lim (2007) onde são avaliadas 

coalizões no processo de negociação, quando se utiliza um sistema de apoio à negociação 

(Negotiation Support System - NSS) entre várias partes. Utilizando uma investigação 

empírica, o artigo ressalta a importância das coalizões e que a sua consideração no problema 

altera o processo como um todo. Além disso, conclui que a falta de contato da negociação 

face a face entre as partes faz com que a negociação eletrônica dificulte a formação de 

coalizões. 

Tomando uma abordagem diferenciada das anteriores, Ling e Feiqi (2007) utilizam a 

idéia de negociação cooperativa (modelo ganha-ganha) entre duas empresas no seu processo 

de negociação. Importante salientar que ameaças de abandonar a cooperação em um jogo 

desta natureza podem alterar o perfil do jogo de barganha para ameaça. Os autores se valem 

da teoria dos jogos para concluir que o resultado de um jogo cooperativo depende do ponto 

base da barganha e mostra uma maneira prática de escolher a barganha ótima. 

Ainda pelo lado da pesquisa operacional, há o trabalho de Venkatadri (2006). O autor 

propõe uma função de minimização com algumas restrições, visando atingir uma 

generalização para o trade-off na curva custo-tempo na negociação. É um modelo mais 

abrangente do que os citados anteriormente, incluindo até alternativas como ampliação da 

capacidade mas, pela natureza do que se propõe, também é muito genérico.  

As abordagens multicritério extrapoladas para grupos têm dificuldades de se firmar 

como alternativas para negociação por estarem voltadas principalmente para decisões em 

grupo (Dias e Clímaco 2005). Com isso, a resolução de conflitos para um acordo sai um 

pouco do foco da questão. Porém, podem servir como referência em uma reflexão sobre 

modelagens relativas à negociação. Autores como Braum (2006) ressaltam algumas destas 

opções “a contribuição da ciência da decisão à negociação inclui regras de decisão, árvores de 

decisão, teoria multiatributo e métodos estatísticos”. Pode-se observar em Macharis (1998) no 

uso do PROMETHEE GDSS a tentativa de tomar uma decisão em grupo sem o auxílio de 

uma terceira parte, utilizando repetições do processo e um conseqüente esclarecimento, 

utilizando as preferências individuais sobre critérios levantados e realizando um procedimento 

de agregação. Lopes e Gonzáles (2003) tomam uma outra postura na formação do ELECTRE 

GD, oferecendo a criação de um Supra Decison Manager (SDM) que ao final do trabalho tem 
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autonomia para aceitar a decisão tomada. A opção ou não de interventores em uma decisão 

em grupo pode ser questionada pelas partes e deve ser escolhida com bastante cuidado. 

Uma faceta importante da negociação que tem ganhado força atualmente é a 

negociação eletrônica ou E-negotiation. Segundo Kersten (2003), o estudo nesta área tem 

atuado em várias frentes, desde modelagem de negociações possíveis repetitivas para ganhar 

tempo no processo e eficiência, utilização inteligência artificial a fim de perceber 

“movimentações” da outra parte, utilizando softwares de negociação, pesquisas de 

comportamento. Braum (2006) ressalta as dificuldades em estudos desta natureza como: (I) 

Limitação de informação e tecnologias de informação; (II) limitação do conhecimento 

tecnológico dos gestores; (III) complexidade dos modelos construídos, sempre baseados em 

paradigmas racionais e exigindo muitos dados; e (IV) considerações insuficientes das 

condições psicológicas e sociológicas das negociações.  As várias abordagens tomadas nesta 

etapa vêm ampliando o leque de alternativas e auxiliando o processo geral de estudo das 

negociações.  

Uma área de atuação que também traz informações importantes que podem ser 

consideradas neste estudo são os Service Level Agreement (SLA) ou contratos de nível de 

serviço. Segundo Karten apud Dermikan (2005) “SLA são negociações formais que ajudam a 

identificar expectativas, clarear papéis e responsabilidades e facilitar a comunicação entre o 

provedor de serviços e o cliente”. Boa parte dos artigos sobre o assunto envolve contratação 

de empresas terceirizadas para realização de funções específicas. Os parâmetros requeridos 

para a realização da negociação também são objeto de estudo do SLA, e Dermikan (2005) 

apresenta um estudo exploratório que visa identificar os requisitos para suporte à negociação. 

Apesar de uma proposição genérica no início, o artigo tem o foco voltado para a contratação 

de estudantes de administração e considera apenas a alternativa ganha-ganha. Kaminski e 

Perry (2006) consideram o bom desenvolvimento do SLA como vital para o processo e 

focando os passos e atividades que o provedor pode tomar para facilitar o acordo, propondo a 

criação de objetivos de nível de serviço e tentando utilizar estes objetivos como parâmetros 

para um procedimento automatizado. Os pontos que o autor julga importante para a 

construção do modelo de negociação, servindo de entrada, são os seguintes: 

• Número de participantes 

• Conjunto de todos os acordos possíveis 

• Regras da negociação 

• Objetivos do acordo 
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• Seqüência do acordo 

• Função utilidade, de acordo com a necessidade das partes. 

• Conjunto das ofertas possíveis 

A novidade sugerida pelo autor é a utilização dos objetivos do nível de serviços como 

referência para a negociação, não entrando em detalhes de como isso pode ser feito. Um outro 

tópico interessante para se ressaltar é o uso da função utilidade para ajudar a representar a 

preferência das partes. 

Os contratos de nível de serviço se encaixam muito bem em uma questão  interessante 

na logística, os contratos com operadores logísticos. As empresas que buscam a terceirização 

desta etapa do processo a fim de otimizar as suas linhas podem utilizar o conhecimento 

envolvido neste conceito para alcançar um acordo interessante para as partes. 

O modelo que será tomado como referência neste trabalho será apresentado no 

capítulo 4. É o modelo de Faratin (Faratin 1998) que foi adotado por Silva (2007) como uma 

alternativa interessante para negociações automatizadas. Alguns estudos sob esta ótica podem 

ser encontrados em De Paula (2001) e Pinho Júnior (2001). O primeiro acrescenta alguns 

procedimentos ao modelo, como a possibilidade de ultimatos, por exemplo, visando 

aproximar a heurística à realidade. Para comprovar o desempenho deste, utiliza uma 

simulação com máquinas e pessoas, testando se é reconhecido que do outro lado está uma 

máquina. O segundo autor busca fazer análises sobre o modelo, principalmente sobre a ótica 

da barganha, utilizando um software chamado bargain finder. Para fazer o experimento, o 

autor propôs alternativas diferentes de comportamento para uma parte e a negociação normal 

pela outra. 

3.1 Alguns procedimentos na negociação logística  

A forma com que são feitas as transações em termos logísticos varia bastante. Tanto 

pela maneira com que o processo é conduzido quanto pelo conteúdo da negociação em si. 

Neste item, serão observados alguns procedimentos de compra e negociação comuns na 

atualidade. 

3.1.1 Licitações  

O conceito de licitação ainda não é um conceito uniforme. O mais aceito, segundo 

Delgado (1983), afirma ser “um procedimento administrativo, por reconhecê-la como sendo, 

formalmente, uma sucessão ordenada de atos praticados pelo administrador público com a 
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finalidade de atingir o objetivo da Administração”. Esta designação utilizada no campo do 

direito nos conduz a observar a licitação como uma importante ferramenta dos procedimentos 

administrativos públicos. 

No Brasil, as licitações públicas são regidas pela lei 8666/93, conhecida como “Lei das 

Licitações e Contratos Públicos”, que deixa bem claro no seu artigo III “A finalidade da 

licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, respeitando os 

princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e os 

que lhes são correlatos”. 

Este procedimento administrativo está presente em negociações que envolvem logística. 

Pode ser visto em Galli (2007) um exemplo notório desta situação, onde uma empresa pública 

faz uma licitação para contratar um operador logístico que cumpra os seus pré-requisitos. 

Figueiredo (2003) também trata do tema, estudando os parâmetros para uma licitação na 

seleção e contratação de prestadores de Serviços Logísticos, envolvendo uma grande indústria 

petroleira nacional. 

Os processos de licitação em si não se aprofundam tanto nos procedimentos de 

negociação clássicos. Este processo é caracterizado por acertos em apenas um critério, e os 

pontos que poderiam ser negociados são utilizados como requisitos mínimos. No trabalho de 

Figueiredo (2003) é destacada esta questão, afirmando que após a pré-qualificação a 

prestadora de serviço ganhadora seria a que oferecesse o melhor preço. No processo licitatório 

então, ao invés de se negociar preços, condições de entrega, prazos, armazenamento, entre 

outros, os tópicos importantes são inseridos dentro do processo, explicitando todas as 

condições necessárias, explicitando bem os requisitos e a negociação se dá pela menor 

proposta, fornecida de uma vez por todos os disputantes. Deste modo, fica evidente que, para 

o contratante, o planejamento da licitação tem caráter decisivo no sucesso do negócio. 

 Como as características requeridas devem ser discutidas antes pelo órgão licitante, 

ouvindo as partes interessadas na empresa, a utilização de um sistema de apoio à decisão se 

encaixa bem à situação, especificamente sistemas de decisão em grupo como o PROMETHEE 

GDSS, ELECTRE GD ou VIP G. Com estes, será possível alinhar o raciocínio das partes e 

transformar em uma decisão mais aceitável sobre como deve ser feito o procedimento para 

aquisição de bens. 
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3.1.2 Leilões  

Os leilões estão definidos dentro das licitações. Observa-se pela ótica da administração 

pública, é o meio pelo qual utiliza para poder vender os bens. Por serem um tipo de licitação, 

os leilões públicos também são regidos pela lei 8666/93 para organização dos procedimentos. 

Segundo Mcafee e Mcmillan apud Razuk (2004) “Um leilão é uma instituição de 

mercado com um conjunto de regras explícito que determina a alocação de recursos e preços 

baseados nas ofertas dos participantes”.  

Os leilões mais conhecidos são os que envolvem itens e os preços são divulgados 

consecutivamente a fim de se obter o maior. Contudo, podem ser observadas na literatura 

outras utilizações dos leilões além das vendas do setor público. Raiffa (1982) usa a idéia geral 

de leilões a fim de oferecer procedimentos de divisão justa. Nestes leilões, varia a forma com 

que a negociação é distribuída. É importante também deixar claro que, apesar de ser utilizado 

para divisões, estão abertos a manipulações estratégicas de encenação que podem alterar o 

caráter “justo” o qual se propõe. 

Uma modalidade que surge com mais força, principalmente com o suporte da internet, é 

a de leilões reversos. Estes consistem em uma inversão da lógica dos leilões habituais. O que 

vai a leilão são os requisitos e necessidades; vence o processo que cobrar o preço mínimo para 

isso. Conseqüentemente, o processo de precificação é decrescente. A utilização de leilões 

reversos como forma de contratações de pequeno porte vem se tornando exemplo de 

transações honestas na gestão pública. Este assunto foi bastante discutido por Razuk (2004), e 

as seguintes conclusões foram apresentadas pelo autor, investigando empresas de grande 

porte: 

• Há ainda uma falta de confiança envolvida no ato de comprar grandes volumes 

utilizando leilões reversos. Com isso, atuam aquém das necessidades da ferramenta. 

• Foi detectada uma inexperiência com a ferramenta, causando dificuldades nas 

considerações sobre o tempo de preparação. 

• Há uma redução de etapas nos procedimentos de compras 

• Em média, os preços obtidos foram mais baixos. 

3.1.3 E-Negotiation 

As negociações eletrônicas, ou E-Negotiation, vêm ganhando espaço na atualidade. 

Segundo Kersten (2002) “E-Negotiation são processos de negociações que são totalmente ou 

parcialmente conduzidos com o uso de mídia eletrônica, que utilizam canais digitais para 
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transportar dados. Mídia eletrônica pode apoiar comunicação entre os participantes (como e-

mail, chat) ou prover ferramentas que permitam interações complexas (E-markets, tabelas 

eletrônicas)”.  

Os meios eletrônicos trazem uma série de recursos a fim de realizar e auxiliar as 

negociações. Podem ser considerados desde uma simples troca de e-mail, ou um fornecedor 

de ferramentas de proposta e contraproposta ou até como verdadeiros balcões de negócios 

virtuais, onde as partes buscam oportunidades. Alguns sistemas pelo próprio Kersten (2002) 

são discutidos abaixo: 

• Sistemas de comunicação: Modo mais simples classificado como e-negotiation, 

envolve a troca de ofertas e mensagens. O principal exemplo deste sistema é a 

troca de e-mail a fim de se atingir os objetivos 

• Sistemas de apoio à negociação: Introduz canais de comunicação eletrônica em 

sistemas de suporte à decisão. Alguns exemplos podem ser levantados como 

facilitadores e mediadores. O Inspire, por exemplo, serve como um 

intermediário entre as partes negociadas, incluindo soluções analíticas. Já o 

Smartsettle, que possui algumas diferenças conceituais com relação ao Inspire, 

procura por alternativas viáveis que não são piores do que as ofertas atuais. Este 

procedimento é utilizado pela justiça americana e vem aumentando o índice de 

acordos em processos que foram a julgamento. 

• Mesas de Negociação eletrônica: Basicamente é um espaço virtual onde as 

partes podem se encontrar e postar ofertas e mensagem que apenas eles possuem 

acesso. O sistema se apresenta como um acelerador de resolução de disputas, 

com um protocolo rígido de no máximo três rodadas baseado na zona de acordo 

entre as partes. É bastante utilizado por companhias de seguros e por operadores 

logísticos, além de outros terceirizados. 

• E-Markets: São bastante parecidos com mesas de negociação eletrônica, com 

um caráter mais amplo, capaz de apoiar negociações com várias partes e temas. 

Alguns marketplaces possuem uma lista de clientes e fornecedores potenciais e 

informações sobre os produtos. Grandes empresas nacionais utilizam destes 

serviços para acelerar as negociações. 

Apesar de ter obtido um impulso considerável após a implementação da internet, a 

negociação eletrônica já existia. Na década de oitenta, impulsionado principalmente por 

montadoras de carro e outras empresas que produzem just-in-time, surgiram EDI (Eletronic 
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Data Interchange). Eram redes construídas entre empresas da cadeia de suprimento (no caso 

de montadoras, exigiam até o terceiro grau de fornecimento) onde aconteciam transferências 

eletrônicas e automáticas de dados entre os computadores das empresas participantes, dados 

esses estruturados dentro de padrões previamente acertados entre as partes. As redes fechadas 

trazem mais segurança do que a internet, além de haver uma facilidade maior para recuperar 

informações e mapear erros. Por outro lado, as EDI possuem um alto valor de instalação e 

necessita de uma infra-estrutura razoável para ser montada. 

3.2 Influências na negociação logística 

 Os fatores que influenciam uma negociação são diversos. A influência do 

conhecimento de informações relevantes, por exemplo, é uma questão sensível. Raiffa (1982) 

cita um exemplo de uma negociação bilateral onde as duas partes concordavam com 

determinado assunto, mas enquanto a concordância de uma era evidente, a da outra era 

desconhecida. Então, a parte usou este desconhecimento sobre sua posição nesta questão e 

utilizou uma estratégia de encenação, simulando uma opinião contrária a fim de levar 

vantagem.  

 Bowersox (2001) escreve sobre algumas questões relevantes no relacionamento 

logístico, destacando alguns pontos: 

• Risco: Ao negociar e acertar um contrato com uma parte, o risco sempre estará 

envolvido. Segundo Bowersox (2001) um fornecedor especializado tende a ter um 

menor risco no desempenho geral. O risco de desabastecimento por incompetência da 

outra parte influencia a negociação 

• Poder: Bowersox (2001) destaca a mudança que aconteceu na década passada “Boa 

parte do processo passou o poder dos fabricantes para os varejistas, em função do 

exercício da preferência do consumidor”. O poder de barganha mudou de  foco na 

negociação, ao invés de se buscar os fornecedores, estes tentam convencer que o seu 

produto é o melhor.  

É importante ressaltar que esta postura é uma tendência geral, que vem acontecendo 

paulatinamente no mundo dos negócios. Segundo Parente (2000), há casos consideráveis que 

esta “nova ordem” ainda não chegou, ou ainda não ganhou força suficiente, graças a 

excelência na característica do produto. O autor levanta os seguintes pontos para avaliação 

dos fornecedores no Brasil, sob a ótica varejista: 

• Preço e condições de pagamento 
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• Abastecimento 

• Linha de produtos, qualidade e imagem da marca 

• Vendedores 

• Propaganda e promoção 

Ainda no texto, afirma que o abastecimento é o fator mais importante, os varejistas se 

demonstram extremamente insatisfeitos quando há falhas neste quesito. 

Sobre esta análise, é importante destacar que as negociações não evolvem apenas a 

atividade logística em si. A influência da marca é bastante forte no fornecimento, grandes 

marcas conseguem exercer um poder baseado na imagem e minimizar o risco citado 

anteriormente, sendo capaz de negociar preços mais interessantes para si.  

A habilidade dos vendedores, que serão os negociadores, também foi ressaltada pelo 

autor. Normalmente são especialistas na “arte” da negociação e possuem diversas habilidades 

interpessoais que auxiliam na obtenção de bons resultados.  

Já as propagandas e promoções influenciam, dando conhecimento e passando uma boa 

imagem sobre o item e fornecendo condições de pagamento mais interessantes. Um varejista 

não esperará que os produtos que eles ponham em suas prateleiras “encalhem”.  

3.3 Avaliação de desempenho 

Avaliações de desempenho são importantes em qualquer ramo do negócio. Com um 

procedimento bem feito é possível ter uma idéia de como as atividades vem sendo executadas 

e servir como parâmetro para a tomada de decisão, tendo um diagnóstico mais preciso do que 

realmente se passa no processo. Além disso, o conhecimento dos principais tópicos no 

desempenho logístico auxilia no entendimento do que as pessoas que atuam na área valorizam 

em um procedimento logístico. 

A literatura comenta bastante sobre questões de desempenho. Slack (2002) enquadra o 

desempenho das operações produtivas em cinco dimensões: qualidade (fazer certo), rapidez 

(fazer rápido), credibilidade (fazer em tempo), flexibilidade (mudar o que faz) e custo (fazer o 

mais barato possível). Também deixa claro que estes objetivos dificilmente alcançarão o topo 

ao mesmo tempo, pois comumente um interfere no outro. Buscam-se então maneiras de medir 

estas dimensões em logística. Trigueiro (2001) utiliza com esta visão e, de maneira mais 

prática, propõe diversos indicadores que podem ser úteis no desenvolvimento, dividindo em 

indicadores de suprimento (lotes recebidos e aprovados/lotes comprados), de produção (tempo 

parado/tempo disponível) e distribuição (cargas avariadas/transportadas). 
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Outros exemplos podem se tomados como no trabalho de Galli (2007) investigando 

um edital de uma empresa de telecomunicações que buscava contratar um operador logístico. 

Os critérios requeridos pela empresa foram: recebimento (Recebimento de forma otimizada), 

armazenagem (faze-la mantendo a integridade física), expedição (Manter a integridade dos 

produtos no envio ao cliente) e transporte (fazer de maneira consolidada, reduzindo os custos 

de distribuição). O artigo ainda segue auxiliando a decisão utilizando um método multicritério 

em cima destes pré-estabelecidos pela contratante. 

Alguns autores discutem o tema. Baily (2000) afirma que os fatores que parecem melhorar 

a eficácia dos sistemas de qualidade e de entrega do fornecedor incluem a habilidade de 

classificar o desempenho por fornecedor, item comprado e comprador. Bowesox (2001) 

descreve que “Embora, historicamente, a avaliação logística tenha adotado a perspectiva 

funcional, a orientação para o processo é mais apropriada para o ambiente competitivo atual” 

e enumera medidas típicas de atividade logísticas: 

1. Tempo para entrada do pedido (por pedido) 

2. Prazo de entrega (por pedido) 

3. Tempo de separação do pedido (por pedido) 

4. Tempo de consulta (por pedido) 

5. Tempo para entrada do pedido (por cliente) 

6. Tempo de separação do pedido (por cliente) 

7. Prazo de entrega (por cliente) 

8. Tempo de separação do pedido (por produto) 

9. Prazo de entrega (por produto) 

Já para desempenho logístico, o autor enumera: análise do custo total, custo unitário, custo 

unitário como percentual de vendas, frete de suprimentos, frete de entrega, custos de depósito, 

custos administrativos, processamento de pedidos, mão-de-obra direta, comparação do valor 

real com o valor orçado, análise de tendência dos custos, rentabilidade direta do produto. 

  Dickson apud Furtado (2005) escreveu um dos primeiros artigos onde se pensa em 

uma seleção de fornecedores e chega a ser referência até a atualidade (Furtado 2005). Webber 

(1991) afirma que o estudo de Dickens é um benchmark válido e utiliza como referência na 

sua pesquisa. O survey foi aplicado em empresas associada à NAPA (National Association of 

Purchasing Agents). Os critérios foram classificados segundo a média de importância para 

todos os casos. O resultado obtido foi a classificação abaixo: 

Tabela 3.1 Avaliação dos critérios de desempenho Dickson apud Furtado (2005) 
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Classificação Critério Avaliação 

1 Qualidade Importância Extrema 

2 Entrega  

3 Desempenho histórico  

4 Políticas de garantia  

5 Capacidade produtiva Importância considerável 

6 Preço  

7 Competência técnica  

8 Posição financeira  

9 Cumprimento de procedimentos  

10 Sistemas de comunicação  

11 Reputação na indústria  

12 Desejo em negócios  

13 Gerenciamento e organização  

14 Controles operacionais  

15 Serviços de conserto Importância média 

16 Atitude  

17 Impressão  

18 Habilidade em embalagens  

19 Relações trabalhistas  

20 Localização geográfica  

21 Quantidade de negócios realizados  

22 Suporte em treinamento  

23 Reciprocidade na disposição Importância pequena 

 

Pela avaliação feita por Dickens, os critérios de qualidade e entrega se destacam. O 

preço e questões como competência técnica, também julgadas importantes, ficaram um pouco 

mais para trás.  

O estudo de Webber (1991) faz uma verdadeira varredura em artigos anteriores a esta 

data, revisando e classificando 74 artigos que surgiram entre 1966 e 1991.  O objetivo era 

listar o número de publicações que tenha utilizado os critérios expostos e contabilizar em 

quantos artigos cada critério foi citado; alguns resultados extraídos do artigo podem ser 

visualizados abaixo: 
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Tabela 3.2 Freqüência de utilização dos critérios de desempenho (Webber, 1991) 

Critério Classificação Dickens Contagem de Webber 

Qualidade 1 52,70% 

Entrega 2 58,11% 

Desempenho Histórico 3 8,11% 

Políticas de garantia 4 1,35% 

Capacidade produtiva 5 29,73% 

Preço 6 71,62% 

Competência técnica 7 21,62% 

Posição financeira 8 8,11% 

Cumprimento de procedimentos 9 1,35% 

Sistemas de comunicação 10 2,70% 

Reputação na indústria 11 9,46% 

Desejo em negócios 12 1,35% 

Gerenciamento e organização 13 10,81% 

Controles operacionais 14 5,41% 

Serviços de conserto 15 9,46% 

Atitude 16 8,11% 

Impressão 17 2,70% 

Habilidade em embalagens 18 5,41% 

Relações trabalhistas 19 2,70% 

Localização geográfica 20 20,27% 

Quantidade de negócios realizados 21 0,00% 

Suporte em treinamento 22 2,70% 

Reciprocidade na  disposição 23 2,70% 

 

Outros critérios de importantes resultados são os de capacidade produtiva, competência 

técnica e localização geográfica, que obtiveram resultados satisfatórios na pesquisa acima. 

Furtado (2005) observou alguns dos critérios que foram utilizados por alguns autores 

mais recentes. Em seu trabalho foram citados nove artigos, e os critérios-padrão sugeridos por 

Narasimhan (1983) (preço, qualidade, nível de serviço e entrega) se apresentavam presentes 

em mais da metade dos artigos. 



Capítulo 3 Negociações em processos logísticos
 

 40

Enfim, são diversas as formas de se medir as atividades e o desempenho logístico. Em 

um processo de negociação o reconhecimento e a credibilidade da avaliação são 

indispensáveis, podendo servir como barganha e pode ser sugerido como uma referência 

contratual para garantir a movimentação logística eficaz. 
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4 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO  

Este capítulo discute algumas condições pertinentes sobre a negociação e a 

parametrização do modelo. 

4.1 Justificativa do modelo 

As opções possíveis para modelagem são diversas. Para justificar a escolha de um 

modelo, discute-se primeiramente uma comparação entre a abordagem heurística e baseada 

em teoria dos jogos. Optando-se por uma abordagem, o foco passa ser qual, dentro da gama 

de modelos possíveis, será o modelo utilizado nesta abordagem. 

4.1.1 Modelagem heurística e baseada em teoria dos jogos 

 A abordagem para a utilização de um problema logístico pode ser basicamente de duas 

naturezas: pode-se partir para uma abordagem heurística ou para uma abordagem de teoria 

dos jogos. Esta fase do trabalho não visa se aprofundar na discussão sobre os dois temas, 

propondo-se apenas a apresentar e a justificar a escolha. 

 Noronha (2003) define heurística simplesmente como um conjunto de regras. Mas 

uma abordagem heurística vai um pouco além, uma tentativa de aproximação da realidade,  

supondo suas restrições e métodos e se aproximar o quanto for possível e necessário da 

realidade.  A aproximação heurística dificilmente trará um resultado. Entretanto, tende a 

trazê-lo mais real em suas operações. 

 Simon (1994) afirma que “A técnica heurística geralmente encontra soluções que não 

são ótimas, porém são satisfatórias. (...) buscar heurística, que é aplicável a domínios 

numéricos ou não numéricos, possui um domínio de aplicações maior”. 

 Uma outra abordagem que pode ser tomada como referência é a abordagem em teoria 

dos jogos. É uma área relativamente nova que vem ganhando espaço em várias áreas das 

ciências humanas, auxiliando a resolução de conflitos e buscando sempre a solução ótima. 

Segundo Kraus(1997) “Modelos de teoria dos jogos são representações altamente abstratas de 

situação da vida real que evolvem indivíduos com objetivos ou preferências divergentes”.  

 Segundo Fundenberg (1994) são básicas as seguintes informações em um jogo: 

• Um conjunto de jogadores 

• A ordem dos movimentos dos jogadores 

• O payoff de cada jogador como função de suas ações e de seus oponentes 
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• O conjunto de ações de cada jogador 

• A informação que cada jogador possui quando vai decidir que ação tomar 

• Uma distribuição de probabilidade para os eventos exógenos 

 A decisão da estratégia que se deve escolher na teoria dos jogos é tomada de acordo 

com uma função de payoff, representando o grau de satisfação do agente ao final do jogo.  Um 

dos principais modelos de negociação bilateral citados em teoria dos jogos é o modelo de 

Rubinstein-Stahl (Yildiz, 2003), que propõe a divisão de uma torta entre dois jogadores.  

As duas abordagens apresentam um trade-off  bastante interessante que remete ao grau 

de complexidade do modelo. Simon (1994) deixa a questão levantada bem mais clara: 

“Claro que a decisão que é ótima em um modelo simplificado raramente será ótima no 

mundo real. O decisor deve escolher entre decisões ótimas para um mundo imaginário 

simplificado ou decisões que são “boas o suficiente” para um mundo que busca aproximar-se 

ao máximo do mundo real”. 

Uma outra característica que não pode ser deixada de lado nesta comparação é que a 

abordagem da teoria dos jogos exige que se saiba (ou que se estime) os payoffs do oponente. 

Esta limitação torna esta modelagem bastante sensível quando se trata de negociações, pois 

estimar o que é mais importante para a outra parte é muito difícil em casos reais. 

Considerando então que para uma negociação logística, onde se busca a praticidade, é 

mais importante uma negociação com um resultado “satisfatório e aproximado” a um “ótimo 

e irreal” e levando-se em conta a limitação da teoria dos jogos de propor os payoffs do 

oponente, a abordagem heurística se apresenta mais interessante para a negociação proposta. 

4.1.2 Modelos da Abordagem Heurística 

 Entre os modelos de abordagem heurística, alguns se destacam e serão apresentadas 

algumas características de cada um: 

Chavez e Maes (1996): O sistema criado pelos autores remete a um mercado virtual 

onde os usuários podem criar agentes para negociar em seu lugar. A interface deste sistema, 

denominado Kasbah, é bastante simples, permitindo um uso razoavelmente bom sem exigir 

um grande treinamento.  A negociação nesta plataforma é realizada apenas de um atributo, o 

preço. Os preços ofertados e recebidos são avaliados por uma função, havendo as opções 

Aceitar – Recusar – Contraproposta. A tomada de decisão sobre cada proposta é feita por uma 

função de interpretação, onde se compara a proposta recebida e a proposta que se pretende 

fazer e tomando suas deliberações. 
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Faratin (1998): Segue o mesmo raciocínio do Kashbah com uma diferença 

fundamental, mais atributos podem ser considerados para negociação, não ficando limitados 

apenas ao preço. Para isso, a função avaliação de proposta é definida como uma agregação 

dos valores ponderados de cada atributo negociado. 

 A função interpretação do modelo possui o mesmo formato da função proposta no 

Kashbah, trazendo como inovação a utilização de estratégias de comportamento. Estas 

estratégias estão divididas basicamente em três grupos- estratégias dependentes do tempo, 

dependente de recursos e imitativas- e podem ser tomadas isoladamente ou em conjunto 

dependendo do grau de importância. 

Barbuceanu e Lo (2000): Propuseram um modelo que se aproxima bastante do modelo 

de Faratin. A principal modificação proposta é uma simplificação na regra de contraproposta, 

que divide os intervalos aceitáveis para um atributo de acordo, obtendo assim valores a 

propor. Os agentes então não propõem valores para cada atributo, mas intervalos de valores 

para cada atributo de acordo, onde o autor deixa a cargo do usuário a atribuição de avaliações 

para cada um dos intervalos. Assim, pode-se observar esta mudança como uma alternativa ao 

modelo de Faratin, não exatamente uma evolução. 

 De Paula (2001) ainda aponta que, em geral, o modelo de Barbuceanu e Lo (2000) terá 

melhores resultados quão menor for a divisão de valores, chegando até a afirmar que “Um 

agente de Barbuceanu e Lo perderia uma negociação ante o agente de Faratin”.  

 O modelo de Rubinstein-Stahl (De Paula, 2001) também apresenta como opções de 

ação a tríade aceitar – sair – fazer contraproposta. Também há a interferência do tempo, 

diminuindo o valor do payoff no seu prosseguimento. Contudo, não deve ser incluído entre os 

modelos heurísticos, pois sua formulação é basicamente de teoria dos jogos. As informações 

dos modelos são estão sintetizadas abaixo: 

Tabela 4.1 Comparação de modelos (adaptado De Paula 2001) 

 Kasbah Faratin Barbuceanu e Lo 

Modelo de 
propostas 

Único atributo 
(preço) 

Múltiplos atributos, pro-
põe alternativas de 
avaliação de atributos 

Múltiplos atributos, Deixa a 
cargo do usuário a 
avaliação dos atributos 

Avaliação das 
propostas 

Preço representa a 
avaliação 

Combinação ponderada 
dos atributos 

Combinação ponderada de 
intervalos dos atributos 

Ações do 
negociador 

Aceitar, rejeitar e 
sair 

Aceitar, rejeitar e sair Aceitar, rejeitar e sair 

Tomada de 
decisão 

Compara proposta 
gerada e recebida 

Compara proposta gerada 
e recebida 

Compara proposta gerada e 
recebida 
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De Paula (2001) apresenta uma melhoria ao modelo de Faratin, atuando principalmente 

nas ações do agente negociador, incluindo ações como “ultimato” e “sugerir produto 

alternativo” apresentando mais alternativas e deixando o modelo ainda mais aproximado. 

 Tomando por base a análise acima, o modelo de Faratin se mostra como a melhor 

opção dentre as avaliações heurísticas para abordar o do problema logístico. O modelo de 

Chavez e Maes é limitado a apenas um atributo e o modelo de Faratin demonstra ser um 

pouco mais completo que o de Barbuceanu e Lo e, por oferecer propostas de utilização em 

todo corpo da negociação, tem sua utilização mais prática. Comparando ao modelo de De 

Paula, Faratin poderia levar alguma desvantagem teórica que remete não a erros conceituais, 

mas a sua simplificação. Além disso, Faratin é mais utilizado mundialmente enquanto o 

modelo de De Paula carece de mais aplicações. 

4.2 Características da negociação  

Com o amplo número de oportunidades que o campo da logística oferece para o estudo 

das negociações, o direcionamento escolhido para esta pesquisa foi uma negociação logística 

na relação fornecedor/cliente. Para a adequação do problema ao modelo e aproximá-lo da 

realidade, algumas características devem ser ressaltadas. É importante salientar que estas 

premissas, apresentadas mais adiante, não são condições sine qua non na ótica das 

negociações logísticas, nem na utilização do modelo de Faratin. A consideração destas 

premissas tem por objetivo básico dar um direcionamento do trabalho proposto e uma 

simplificação razoável para uma adequação ao problema. É perfeitamente aceitável que um 

trabalho se desenvolva neste tema sem assumir estes tópicos. 

O item negociado no processo terá as seguintes características, próprias do problema e 

outras sugeridas em Viceconti (2000): 

Homogeneidade: Todas as empresas participantes do mercado de fornecimento 

fabricam produtos rigorosamente iguais, não se distinguem um dos outros por qualidade, 

marca ou qualquer outra característica. 

Não-monopolismo: Os mercados não serão monopolistas e as empresas restantes 

disputaram a sua fatia entre si. 

Negociação por lote: Os itens serão negociados em lotes padrão, sendo oferecido a 

mesma quantidade. 

Condições de pagamento semelhantes: As empresas não terão possibilidade de 

oferecer melhores condições de pagamento. 
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A primeira consideração é sugerida para minimizar importâncias indiretas do produto 

em si, desprezando a importância da marca e da qualidade do item. Relembrando os tópicos 

levantados anteriormente por Parente (2000), as questões relacionadas à marca e qualidade 

ficam sem tanta força, restando condições de abastecimento, condições de pagamento e 

capacidade dos vendedores.  

A segunda condição proposta foi levantada para que os preços não sejam impostos 

utilizando a força monopolista, ou seja, utilizando da condição de único comprador/vendedor 

para induzir pressões. Esta possibilidade de indução não anula a possibilidade de utilizar um 

modelo, mas se há alguma imposição em um item sem que a outra parte tenha alternativas de 

discussão, a negociação em si pode se sair prejudicada. 

A condição de venda por lote foi considerada a fim de que não sejam oferecidos mais ou 

menos itens para uma única transação. Isso pode ser relativo à natureza do negócio do 

comprador ou do vendedor. Um exemplo comum deste tipo de característica se dá no mercado 

de fornecimento de gás para outros pontos de abastecimento. O transporte é sempre feito em 

um caminhão padrão com uma quantidade específica. Não se vendendo mais ou menos dentro 

daquele lote. Com esta característica, não haverá negociações de quantidade em um lote, ou 

negociações que baixam os preços conforme o aumento da quantidade de itens negociados. Só 

será possível negociar desta maneira em um nível superior, adquirindo um contrato de longo 

prazo pelo fornecimento de lotes em um período. 

Por último, a condição de pagamento invariável dificulta que as condições de 

pagamento se tornem um diferencial na escolha do fornecedor. Os pagamentos normalmente 

são feitos sempre da mesma maneira. Não é uma característica que facilite a negociação em 

si, pois reduz o número de opções de negociação.  

Alguns itens podem ser propostos sob estas condições, que foram inspirados nas 

condições de concorrência perfeita. Esta situação de mercado é considerada um paradigma, 

um estado perfeito para se tomar de referência. Viceconti (2000) cita mais condições para que 

haja a concorrência perfeita que não serão levantadas neste trabalho, pois não se espera 

condições tão específicas.  

Apesar das rígidas premissas, alguns exemplos de produtos podem ser levantados que se 

aproximam desta situação. Um exemplo possível é o fornecimento de açúcar para fabricação 

de refrigerante pode ser tomado como uma referência simples neste tipo de negociação.  

Homogeneidade: O açúcar possui variações dependendo do fornecedor, mas, assumindo um 

nível mínimo de exigência, os fornecedores não se diferenciam de maneira significativa. 
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Concorrência: Os engenhos da região disputam o fornecimento do açúcar em condições 

relativamente iguais, não havendo no mercado um fornecedor que supere os demais. 

Negociação por lote: O açúcar é negociado em caminhão, que comporta 40 toneladas do item 

e basicamente é o único lote que a empresa negocia. 

Condições de pagamento semelhantes: A empresa pagava sempre a vista e liberava o 

pagamento no momento do recebimento. 

 Observa-se que, para adequação do modelo, este item se encaixa nestas características 

sugeridas. A negociação neste universo se dava muito em preços, prazos para entrega e de que 

forma o açúcar era entregue. A idéia inicial é que itens como commodities tem características 

que aproximam do proposto. 

4.3 Parametrização 

Alguns tópicos importantes devem ser ressaltados nesta etapa. 

4.3.1 Funcionamento básico do modelo 

A idéia geral de Faratin é utilizar-se da proposta oferecida pela outra parte, algumas 

informações de preferências de quem vai utilizar o método, além das escolhas das estratégias 

e com isso passar pela função interpretação, que vai conduzir para uma nova rodada de 

negociação, aceitação ou rejeição. Esta idéia pode ser mais bem vista pelo fluxograma abaixo: 

 

  



Capítulo 4 Estruturação do modelo 

 

 47

Início 

Proposta recebida 

Função  

Interpretação 

Aceitar 

proposta 

Fim 

Fazer  

contraproposta 

Proposta oferecida 

Rejeitar Negociação 

Função 

contraproposta 

   

Figura 4.1 Fluxograma básico do funcionamento do modelo de Faratin 

4.3.2 Assuntos em pauta na negociação 

A discussão dos assuntos em pauta compõe uma etapa sensível do trabalho. Levando-se 

em conta a condição do problema logístico e as tantas variáveis podem estar envolvidas em 

uma negociação, é impossível a proposição de temas que abranjam todo o escopo da 

negociação logística. Esta realidade fica evidente no trabalho de Webber (1991), onde se 

observa que nenhum assunto obteve 100% de presenças nas seleções logísticas. Portanto, a 

adoção dos temas deve ser de responsabilidade da parte negociadora, e o cuidado com a 
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utilização de temas irrelevantes (que podem complicar desnecessariamente o trabalho) ou o 

esquecimento de assuntos importantes, pode conduzir a uma utilização incorreta do modelo. 

O ponto-chave para a escolha dos assuntos que serão modelados é a relevância destes para as 

partes que participam. 

4.3.3 Função avaliação da proposta 

As funções propostas no modelo são funções valor. Vinckle (1992) define funções 

valor como a força ou o grau de preferência de uma alternativa. Raiffa (1982) diferencia em 

seu trabalho o esquema de escore por valor e por utilidade, ainda que afirme a não-

padronização desta diferença entre os pesquisadores. Segundo o autor, as funções valor estão 

mais envolvidas com certezas (50 é preferível a 48,5) e a função utilidade lida com 

comparações entre certezas e incertezas (é preferível 48,5 que arriscar tentar 50 sob pena de 

perder tudo). Pela forma como o protocolo da negociação foi proposto, há a idéia intrínseca de 

buscar sempre melhores valores possíveis na negociação. Portanto, a negociação utilizando a 

função valor se mostra bastante adequada.  

De Paula (2001) considera em seu trabalho que a função valor será monótona crescente 

e no caso do problema, uma aproximação linear. Para o grau de aproximação que se deseja 

atingir com o modelo, esta aproximação pode ser conveniente, dada sua simplicidade. 

Entretanto, não deve ser considerada uma regra. Em algumas heurísticas mais rígidas, 

modelos mais sofisticados de função valor podem ser adotados. 

4.3.4 Limitação do intervalo de negociação 

 O modelo de Faratin não exige que os intervalos de negociação de cada parte sejam os 

mesmos. Também não faz relações que exijam que o valor máximo seja a proposta inicial e o 

menor o preço de reserva, como o kasbah, por exemplo. Esta característica é importante, tanto 

pelo fato de que é uma aproximação mais coerente da realidade por não forçar resultados 

incoerentes por força da formulação. 

 Alguns exemplos podem ilustrar o caso. É mais comum o consumidor e fornecedor 

negociarem em faixas de preço diferente (como [5,15] e [10,20], por exemplo) e se encontrar 

um acordo na intersecção do que as duas partes terem exatamente (e forçosamente) o mesmo 

intervalo. No outro caso, o modelo de Faratin pode ter problemas computacionais caso o valor 

menor seja o preço de reserva e a última proposta seja feita no tmax, aceitando a proposta 

qualquer que tenha sido o valor.  
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4.3.5 Parâmetros do modelo 

Pesos e β: Estes dois parâmetros estão diretamente ligados às preferências e a personalidade 

dos negociadores. Os pesos indicam grau de importância do assunto para o decisor. Valores 

distintos do peso de agentes diferentes denotam diferentes graus de importância e podem 

conduzir a resultados diferentes na negociação.  

 O β representa o comportamento da estratégia relacionada ao tempo. Não há um 

protocolo padrão para obter estes valores das partes. Uma alternativa para isto é que sejam 

realizados pré-testes a fim de se encontrar o valor mais conveniente. 

 As estratégias relacionadas ao tempo possuem uma importância considerável na 

logística. Basta lembrar na missão da logística citada por Ballou (2001), onde uma das 

dimensões consideradas importantes para a logística é “dispor a mercadoria no tempo certo”.  

Tempo: O tempo total do intervalo para a realização da negociação deve ser considerado. 

Pode-se levar em conta horas, dias, minutos ou dimensões adimensionais em casos de 

simulação.  

δ: Este parâmetro é utilizado em uma das estratégias relacionadas ao comportamento, 

indicando quantas propostas anteriores serão tomadas como base. 

Número de participantes: O modelo de Faratin por si só não restringe o número de 

participantes na simulação, o que pode ser bom para a questão de contratação logística, por 

exemplo, onde pode haver vários fornecedores habilitados a oferecer o serviço. Contudo, é 

importante lembrar que o aumento do número de participantes aumenta a complexidade do 

problema. 



Capítulo 5 Simulação Numérica

 

 50

5 SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Simulações, segundo o dicionário Aurélio, são reproduções ou representações do 

funcionamento de um processo, fenômeno ou sistema relativamente complexo, por meio de 

outro, geralmente para fins científicos de observação, análise e predição. 

Apesar de serem representações, aceitação de processos simulados é boa, levando-se em 

conta que algumas vezes não é possível realizar os testes na prática, por questões técnicas ou 

omissão de dados. Inclusive, em algumas circunstâncias, a simulação é o único meio aceitável 

para realizar determinados testes e operações. 

Este trabalho utilizará simulações, testando algumas hipóteses e analisando os 

resultados, utilizando o modelo apresentando anteriormente. 

5.1 Cenário 

A empresa que servirá de referência é nacional e atua no processamento de algodão, 

recebendo-o pré-processado para tal atividade. Já na indústria, o algodão é cozido, secado, 

processado em rolos e encaminhado para uma dentre as várias máquinas específicas para o 

que se espera do produto final, desde algodão em bolinhas, zigue-zague, contonetes, lenços 

umedecidos, entre outros. Os produtos são repassados para grandes distribuidoras, que 

vendem o algodão para supermercados e outros varejistas. Os principais usos destes itens são 

na área de cosméticos e higiene pessoal. 

Há alguns fornecedores a disposição. O algodão negociado possui uma diferença muito 

pequena pela origem, que pode ser considerado irrelevante dentro deste processo. Então, 

todos os fornecedores podem ser considerados como vendedores de um mesmo item. 

O fornecimento de algodão se dá em carretas cheias de aproximadamente quinze 

toneladas. Vendas parciais praticamente inexistem neste negócio. A possibilidade de 

utilização de uma carreta maior poderia ser considerada. Contudo, a empresa não tem espaço 

físico para armazenar quantidades maiores. 

Há ainda uma diferença no serviço de fornecimento prestado. Algumas empresas 

possuem velhas carretas que não estão equipadas ou adaptadas para auxiliar na entrega. 

Outras possuem itens que auxiliam neste processo. Para tanto, foram levantadas opções de 

empresas ordenadas pelo nível de serviço de cada uma. Estas variações no serviço podem ser 

de diversas naturezas, como: equipamentos apropriados para realizar a entrega, carretas 
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preparadas para o desembarque mais eficiente e/ou com caçambas que protegem o produto 

durante o trajeto, serviços de localização de carga, entre outros. 

A empresa ainda conta com algumas pessoas responsáveis pela compra do algodão. Por 

outro lado, as solicitações para fornecimento do algodão são feitas pelo setor de produção e os 

valores referentes são descontados neste centro de custos. 

A negociação proposta será um procedimento de compra de algodão pela empresa 

descrita anteriormente. O fornecimento desta matéria-prima para o negócio, portanto, tem um 

caráter essencial, pois o algodão é o insumo fundamental para a produção e a falha do 

suprimento pode até paralisar a fábrica. 

5.2 Assuntos em negociação 

Em um tópico anterior foram exibidos pontos importantes na avaliação logística. Alguns 

surgem com bastante freqüência na avaliação como preço, entrega e qualidade. Contudo, o 

problema proposto é de negociação entre as partes, que possui diferenças se comparada a da 

seleção. A justificativa da exibição do tópico anterior baseia-se na crença de que, conhecendo 

como se é avaliado, a negociação pode ser mais bem conduzida e que os pontos mais 

enfatizados nas avaliações podem servir de temas no mínimo razoáveis para serem utilizados 

em uma discussão de fornecimento. 

Os modelos de negociação mais versáteis deixam a cargo das partes os tópicos que vão 

ser negociados e discutidos, o que é bastante plausível se for considerado a variabilidade da 

questão. Este trabalho tomará como referência três pontos a serem negociados. São temas 

bastante comuns em negociações que envolvem logística e bem próximo dos critérios 

adotados pro Furtado (2005) e Narasimham (1983): 

• Preço: Sexto mais importante na tabela de Dickens, porém o mais comum na tabela de 

freqüência na utilização. O preço é fundamental na negociação envolvendo compras e 

representa o valor a ser cobrado pelo lote.  

• Entrega: Segundo nas avaliações de Dickens e Miller (Tabelas 3.1 e 3.2), representa o 

período para entrega do item. O serviço logístico é bastante dependente desta 

condição. 

• Nível de Serviço: Este item é considerado indiretamente, sendo definido como o nível 

dos procedimentos de entrega do item. É uma medida qualitativa que deve ser bem 

definida na negociação.  
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É importante se ressaltar que estes pontos levantados para o estudo podem não ser 

considerados em outros tipos de negociação em que este tema está envolvido.  Uma 

negociação que envolve logística pode ser traçada de diversas maneiras, com muitas variáveis 

distintas. Estes pontos serão utilizados como referências por serem bastante comuns, como 

vistos anteriormente, podendo servir como base para utilização em outros trabalhos, 

acrescendo ou modificando temas que sejam de interesse. 

5.3 Parâmetros 

Os parâmetros da negociação devem ser identificados na modelagem heurística de 

Faratin, a fim de dar prosseguimento ao trabalho. 

5.3.1 Função avaliação de proposta 

Será adotada a postura tomada por De Paula (2001) e utilizada a função valor monótona 

e crescente. Os assuntos em negociação são tratados da seguinte maneira  

• Preço A função que representa o preço será representada em reais e representará 

o valor que será pago pelo lote, transporte e entrega do item.  

• Entrega: A função entrega será representada pela quantidade de dias 

computados para a entrega ser efetuada. Os valores deste item terão uma casa 

decimal, que poderá representar uma variação na parte do dia que a será efetuada 

a entrega. Um resultado de 4,1 será compreendido como uma entrega logo no 

começo do quarto dia, por exemplo. Como padrão de referência, os pedidos 

serão feitos seis dias antes do fim do estoque. O melhor resultado possível 

(entrega em três dias), faz com que o pedido chegue 3 dias antes do fim, o pior 

resultado, (8 dias) faz com que o pedido chegue dois dias além do fim previsto 

do estoque. 

Tabela 5.5 Datas do prazo de entrega / dias de estoque ainda disponíveis. 

Prazo de entrega Dias de estoque 

3 3 

4 2 

5 1 

6 0 

7 -1 

8 -2 
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• Nível de serviço: será representado por valores qualitativos e discretos em uma 

escala ordinal que representam alternativas distintas.  Dentro desta perspectiva, 

estão conceitos como equipamentos para fazer a entrega, integração do sistema 

de informação, credibilidade no cumprimento dos prazos, entre outros. Esta 

escala está definida entre um e cinco e representará de maneira decrescente o 

melhor (nível de serviço 1) de serviço e o pior (nível de serviço 5).  

5.3.2 Limitação do intervalo de negociação 

Os valores adotados nesta simulação serão exibidos e comentados abaixo. 

Tabela 5.5 Valores máximos e mínimos. 

 Mínimo Máximo 

Preço R$ 30.000 R$ 45.000 

Entrega 3 8 

Nível de Serviço 1 5 

 

 Os preços possuem a amplitude de consideração entre uma safra excelente e outra 

péssima de algodão. Segundo Cruz e Carvalho (2004), o mercado nacional é considerado um 

importador de algodão, apesar de a produção ter praticamente triplicado no período de vinte 

anos.  Ainda segundo Cruz e Carvalho (2004) o Ministério da agricultura espera que este 

estágio se modifique no futuro, com o aumento da produtividade da safra nacional. Porém, 

para o comprador de algodão atual, o insumo é bastante disputado, inflacionando os valores 

de compra. 

 Os pedidos são semanais. A entrega mínima pelo fornecedor é de três dias e o limite 

superior leva em conta o limite aceitável para a empresa. Observa-se que dependendo da data 

do pedido, alguns valores que se aproximam do limite superior também podem ser 

considerados inaceitáveis. Além disso, o tempo considerado para entrega será dentro do 

horário de funcionamento da empresa. 

 O nível de serviço toma basicamente uma escala qualitativa para fazer sua utilização, 

com o resultado de 1 para o melhor serviço e 5 para o considerado pior serviço.  
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5.3.3 Negociadores 

Serão considerados três negociadores por parte da empresa, neste processo. 

Solicitante: Será o responsável pela solicitação e melhor conhecedor dos problemas 

operacionais 

Comprador 1: O comprador atual do item pela empresa, conhece bem como funciona a 

negociação neste setor 

Comprador 2: Comprador alternativo na empresa, não tem contato nem com a área 

operacional nem com a rotina de compras em si. É um comprador hipotético que servirá como 

referência para o trabalho, tomando uma estratégia muito baseada na imitação das jogadas do 

adversário. 

5.3.4 Parâmetros do modelo 

Pesos e β: Os pesos foram elicitados tomando por base a estrutura de preferência do 

solicitante e pelo comprador. O β foi apresentando ao solicitante em negociações-testes e 

atribuído os seus valores quando o elicitado se mostrava satisfeito com os resultados. 

Tempo: Para esta negociação específica, a medida de tempo considerada para as negociações 

será em hora, sendo o tempo máximo para a realização do acordo 8 horas.  

δ: Será igual a 1, sendo as propostas comparadas apenas ao valor anterior. 

Número de participantes: Para esta simulação, serão considerados apenas a negociação 

entre um fornecedor e um cliente. Se houver outros em negociação simultânea, não 

influenciarão no modelo. 

Táticas: Duas táticas serão consideradas neste modelo, são estas: 

Tática relacionada ao tempo/função linear: As táticas relacionadas ao tempo serão 

representadas pela aproximação linear sugerida por Faratin (1998). O limite de tempo imposto 

pode estar relacionado com a quantidade de recursos que ainda restam no estoque da empresa, 

apesar de não estar necessariamente atrelada a isso. 

Tática relacionada ao comportamento/Tit-for-tat relativo: Tática considerada a fim de que 

uma parte utilize-se das jogadas da outra para fazer sua proposta. É importante principalmente 

em casos de desconhecimento da negociação. A representação desta tática que será utilizada 

neste problema é o que Faratin (1998) chama por Tit-for-tat relativo, utilizando as duas 

últimas propostas do adversário como influência da proposta que deve ser feita. 
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5.3.5 Postura do fornecedor: 

O fornecedor também será simulado pelo mesmo modelo adotado. Porém, na tentativa 

de tornar o resultado mais abrangente, o comportamento do fornecedor será obtido 

aleatoriamente, no caso, os valores do β e os valores da estratégia de comportamento.  

Uma outra limitação desta simulação é que os valores dos pesos e da função valor do 

fornecedor não serão calculadas. Considerando que a função interpretação se utiliza da função 

valor para aceitar ou não a negociação, só quem terá este poder de decisão é a parte que 

adquire o item. Isto não significa que o fornecedor é obrigado a aceitar o resultado da 

negociação, mas nesta simulação não terá autonomia para parar a proposta. 

5.4 Hipóteses  

Algumas hipóteses são consideradas neste trabalho a fim de nortear algumas simulações 

e observar o comportamento do modelo. As hipóteses serão algumas afirmações sobre o tema 

que terão os resultados testados no modelo. É importante ressaltar que os resultados destas 

simulações não devem ser extrapolados para todas as negociações em geral.  

H1: A diferença de opiniões das partes reflete na avaliação do resultado da negociação 

Esta hipótese testa a consistência do método e não pode ser um resultado extrapolado, 

valendo apenas para este específico exemplo. Espera-se que os resultados obtidos na 

negociação entre as partes tenham valores distintos, ainda que se utilize a mesma estratégia 

para os três participantes. Uma possível conseqüência deste resultado é a obtenção de 

resultados diferentes na negociação que cada parte participe, denotando a importância de 

discussões acerca do tema. Macharis (1998) ressalta a importância do alinhamento de 

informações, apresentando até um protocolo para tal e gráficos que ajudam a exibir as 

diferenças de opinião. 

H2: A alteração da proposta inicial modifica o resultado final da negociação. 

 Esta hipótese foi sugerida por Raiffa (1982) em um estudo sobre barganha em 

negociações distributivas.  Segundo o autor, uma proposta inicial de valores mais distantes de 

um possível valor de acordo tende a trazer melhores resultados. Entretanto, esta hipótese deve 

ser assumida com cuidado, pois poderá desanimar a outra parte para a negociação tendo um 

valor distante do esperado. Deve-se levar em conta nestas horas a questão comportamental do 

negociante e cultural ao pensar nesta manobra. 

 Além destas hipóteses, será feito um exame nas negociações realizadas, propondo 

algumas mudanças e observando os resultados destas. A idéia geral é de tentar melhorar 
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alguns aspectos da negociação com a utilização do modelo. Com a dificuldade que há no 

julgamento de melhorias na negociação, a referência que servirá de base é a função valor do 

solicitante, principal interessado no negócio. 

5.5 Análise 

Alguns testes foram efetuados nesta etapa para análise das hipóteses acima, ao todo 

foram feitas quatro simulações, conforme a descrição abaixo 

• Simulação 1: Teste da hipótese 1 

• Simulação 2: Teste da hipótese 2 

• Simulação 3: Computo de resultados das negociações com o fornecedor atuando 

com estratégias aleatórias 

• Simulação 4: Semelhante a anterior, mas propondo algumas pequenas 

modificações nos comportamentos dos compradores e refazendo os testes. 

5.5.1 Simulação 1 

Foram estipulados valores de β e da estratégia para os três negociadores e simuladas 

trezentas negociações com fornecedores atuando de maneira aleatória. A intenção desta 

simulação é observar a diferença de avaliação dos resultados por cada uma das partes, ou seja, 

observar a diferença de valores dos três negociadores para cada negociação, levando-se em 

conta os resultados obtidos. Não foram consideradas as negociações onde não houve acordo.  

A simulação foi feita usando o Excel e a tabela principal está exibida no Anexo 1.  

Para esta simulação, a nomenclaturas adotada é   

β (Estratégia de tempo – Estratégia de comportamento) 

 Deste modo, uma notação do tipo 1(50-50) significa que será utilizado β = 1 e as 

estratégias de tempo e comportamento divididas, 50% para cada.  

Para maior consistência na comparação das médias, será realizado o teste-t. Segundo 

Barbetta (2004) o teste é apropriado para comparar dois conjuntos de dados quantitativos em 

termos de seus valores médios. Tem-se como hipótese nula e alternativa 

H0: μ1=μ2 Ha: μ1≠μ2 

 Onde μ representa a média da função valor obtida para cada participante. O teste-t 

neste caso compara a média da função valor do solicitante com a de cada comprador, obtendo 

um valor de t para cada uma destas comparações. A hipótese nula (a média da função valor é 

a mesma) é aceita se o t obtido for menor que o t crítico adotado.  
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Os valores adotados para a estratégia na negociação para β são de 0,6; 1 e 2, 

representando uma estratégia tipo Boulware, uma linear e uma Conceder. Já as estratégias 

comportamentais assumem valores de 25% ; 50% e 75%. Estes valores são adotados para que 

cada estratégia seja priorizada, exceto quando tiverem o mesmo valor.  Adota-se um nível de 

significância igual a 5%, correspondendo a um t crítico de 1,96793. O resultado da função de 

avaliação de proposta para cada parte e a comparação das médias é apresentado a seguir: 

Tabela 5.1 Valores da simulação. 

β = 1.  V(solicitante) V(comprador1) V(comprador2)

Média 0,5867 0,5523 0,5092 

Desvio 0,0442 0,0832 0,0464 

1 (50,50) 

tcrit = 1,967 

T(valor)  11,649 114,87 

Média 0,6180 0,5942 0,5497 

Desvio 0,0298 0,0603 0,0422 

1(25,75) 

tcrit = 1,967

T(valor)  10,093 51,147 

Média 0,5857 0,5466 0,5066 

Desvio 0,0457 0,0868 0,0452 

1(75,25) 

tcrit = 1,967

T(valor)  13,322 230,333 

β = 0,6  V(solicitante) V(comprador1) V(comprador2)

Média 0,6344 0,6256 0,5568 

Desvio 0,0373 0,0773 0,0398 

0,6(50,50) 

tcrit = 1,967 

T(valor)  3,184 115,067 

Média 0,6461 0,6351 0,5789 

Desvio 0,0268 0,0481 0,0412 

0,6(25,75) 

tcrit = 1,967

T(valor)  5,619 49,458 

Média 0,6276 0,6147 0,5480 

Desvio 0,0409 0,0878 0,0398 

0,6(75,25) 

tcrit = 1,967

T(valor)  3,997 193,991 

β=2  V(solicitante) V(comprador1) V(comprador2)

Média 0,5402 0,4776 0,4632 

Desvio 0,0417 0,0793 0,0436 

2(50,50) 

tcrit = 1,967 

T(valor)  22,672 120,286 
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Tabela 5.2 Valores da simulação (cont) 

   V(solicitante) V(comprador1) V(comprador2)

Média 0,5772 0,5196 0,5103 

Desvio 0,0366 0,0693 0,0497 

2 (25,75) 

tcrit = 1,967

T(valor)  22,330 51,037 

Média 0,5248 0,4523 0,4466 

Desvio 0,0441 0,0831 0,0439 

2 (75,25) 

tcrit = 1,967

T(valor)  24,819 222,748 

 

 Estes resultados podem ser melhor visualizados graficamente. 
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Gráfico 5.1 Resultados da função valor 

Como se pode observar, o teste t de student rejeitou todas as comparações de que as 

médias poderiam ser consideradas iguais. Portanto, para este exemplo, é razoável aceitar que 

a diferença de opiniões entre as partes influi de maneira perceptível na avaliação dos 

resultados e com isso a negociação pode tomar rumos diferentes dependendo dos pontos que 

são mais focados. 

5.5.2 Simulação 2 

Esta simulação será utilizada para testar a afirmação feita por Raiffa, que comenta sobre 

a mudança no resultado da negociação com a modificação da proposta inicial. Para tanto, 
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foram feitas 1000 repetições da negociação, onde as não efetuadas foram desconsideradas. 

Foram encontrados os resultados abaixo: 

Tabela 5.3 Resultados da segunda simulação. 

Inicial (preç– ent- ns) V(x) médio

30000 – 3 – 1 0,629817 

31500 – 3,25 – 1 0,603973 

33000 – 3,5 – 1 0,56605 

34500 – 3,75 – 1 0,530111  

35000 – 4 – 2 0,516232  

 

Os resultados podem ser mais bem visualizados na tabela abaixo  
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Gráfico 5.2  Resultados da simulação 2 

O gráfico acima exibe com mais clareza o desempenho dos resultados com a utilização 

de uma proposta inicial mais próxima dos valores de reserva, com o eixo das abscissas 

representando os preços e as ordenadas a função valor. O gráfico mantém um valor 

descendente a cada alternativa de negociação. 

É importante lembrar que este valor não deve ser tomado de maneira plenamente 

analítica. Raiffa (1982) sugere ter cuidado com a “ganância”, já que pode fazer com que a 

outra parte endureça a negociação ou se sinta ofendida a ver uma proposta muito grande. 
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5.5.3 Simulação 3 

Para esta simulação serão realizadas 1000 repetições da negociação, utilizando valores 

de β e de estratégia que foram sugeridos para o solicitante e compradores. O comportamento 

do fornecedor será aleatório. Os resultados obtidos são os seguintes  

Tabela 5.4 Resultado médio das negociações 

Média dos critérios Preço 

 

Prazo Nível de

Serviço 

Negociações 

não concluídas

Solicitante 36.218 4,8 3 14 

Comprador 1 35.355 4,9 3 13 

Comprador 2 36.696 4,9 2 40 

 

Pode-se observar nesta tabela que a estratégia tomada pelo comprador 2 tem um índice 

de negociação não concluída bem maior do que os demais. Uma provável conseqüência da 

estratégia prioritariamente imitativa, se deparando com um negociador rígido do outro lado 

pode levar a este resultado. O índice de negociações sem acordo do negociador chega a quase  

5% do total de negociações. 

Tabela 5.5 Desvio padrão dos resultados 

Desvio dos critérios Preço 

 

Prazo Nível de 

serviço 

Solicitante 1220,0256 0,4333 0,2166 

Comprador 1 1422,4487 0,4904 0,1051 

Comprador 2 853,4576 0,2995 0,4150 

O resultado mais interessante a se observar nesta tabela é que cada negociador obteve 

um índice melhor em cada um dos assuntos. O melhor preço em média foi obtido pelo 

comprador 1, o melhor prazo pelo solicitante   e o melhor nível de serviço pelo comprador 2. 

Os resultados que envolvem função valor estão apresentados abaixo: 

Tabela 5.6 Função valor média dos resultados das negociações 

Negociador Solicitante Comprador 1 Comprador 2 

Função adotada V(solicitante) V(comp1) V(Solicitante) V(comp2) V(Solicitante)

Média 0,6337 0,6809 0,6488 0,6035 0,6309 

Desvio 0,0392 0,0850 0,0449 0,0430 0,0290 
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Os resultados acima passam uma idéia de que cada solicitante obtém melhor resultado 

em um critério e o valor da função valor destes varia bastante conforme os resultados de cada 

um. Na simulação seguinte, há testes sugerindo pequenas modificações na estratégia a fim de 

avaliar os resultados. 

5.5.4 Simulação 4 

Esta simulação busca analisar os resultados do tópico anterior e experimentar 

modificações nos atributos de negociação, a fim de observar possíveis mudanças nos 

resultados na simulação feita. Cabe ressaltar que esta simulação e as suposições descritas não 

têm por objetivo encontrar a negociação ótima, a intenção é mostrar que, conhecendo melhor 

os negociadores e suas estratégias, é possível obter melhores resultados em uma negociação. 

Comprador 1:  Observou-se na estratégia utilizada e nos pesos que o solicitante atribui 

um maior valor a entrega ao nível de serviço. O teste será feito apenas invertendo o valor do 

beta utilizado entre o nível de serviço e a entrega, a fim de se perceber se há algum sinal de 

melhoria. Deve-se ressaltar que este teste é apenas uma tentativa de melhorar os resultados. A 

negociação será simulada mil vezes. 

Tabela 5.7 Comparação dos resultados do comprador 1 

 Antes Após o teste 

Preço médio 35.355 35.348 

Entrega média 4,9 4,7 

Nível de serviço médio 3 3 

Negociações não concluídas 13 10 

V(x) Comprador 0,6809 0,6875 

V(x) Solicitante 0,6488 0,6652 

 

Há uma pequena melhoria nos resultados da função após o teste, na ordem de 2,5%, 

com uma mudança mínima de estratégia. Além disso, a entrega melhorou no nível de 4,1%. 

Um estudo mais aprofundado sobre as melhorias pode trazer melhores resultados neste 

aspecto. 

Comprador 2: Algumas modificações foram sugeridas ao comprador 2. O seu perfil de 

negociação é mais genérico, focando nas jogadas do adversário e observando a outra parte. 

Neste teste, o comprador 2  diminuirá os seus valores de beta em 30%, se aproximando dos 

valores sugeridos pelo solicitante. Após mil simulações, os resultados foram obtidos: 



Capítulo 5 Simulação Numérica

 

 62

Tabela 5.8  Comparação dos resultados comprador 2 

 Antes Após o teste 

Preço médio 36.696 36.176 

Entrega média 4,9 4,8 

Nível de serviço médio 2 2 

Negociações não concluídas 40 32 

V(x) Comprador 0,6035 0,6199 

 

V(x) Solicitante 0,6309 0,6563 

 

Observa-se uma melhoria de aproximadamente 4% na função valor do solicitante; na 

função valor do comprador também obteve uma pequena melhoria. 

5.6 Análise das simulações 

Foram apresentadas algumas simulações nesta etapa utilizando o modelo proposto para 

o sistema logístico. Na primeira simulação, a idéia de valores pessoais distintos trazerem 

diferentes impressões na negociação foi testada. Os resultados obtidos demonstram a 

diferença de valoração que cada uma das partes sugere e como isso reflete na função valor. 

Uma hipótese levantada por Raiffa (1982) também foi testada. A proposição sobre a 

importância da jogada inicial de uma negociação foi analisada sob alguns cenários, obtendo 

um resultado concordante com a hipótese de Raiffa. O principal mérito deste resultado é o 

foco que é dado na proposta inicial, tratando da importância que, uma abertura bem feita na 

negociação, poderá trazer resultados muito bons. 

A terceira simulação traz um teste geral, com mil negociações entre os três negociadores 

de referência e um fornecedor aleatório e exibição dos seus comentários. Os resultados 

obtidos foram comparados entre os negociadores e foi visto que cada um obteve melhor 

resultado em itens específicos da negociação. Este resultado leva a crer que é possível 

melhorar a negociação, aprendendo com as estratégias de cada um dos jogadores. 

A última simulação é referente a modificações nas referências da simulação três. Os 

testes realizam uma pequena mudança de estratégia nos negociadores, tomando por base a 

estratégia do solicitante. Segundo a simulação, as duas partes conseguiram resultados 

melhores.  
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Estes resultados não devem ser extrapolados para todos os casos, mas serve de 

referência e deixa em aberto a possibilidade de um estudo mais focado utilizando este modelo 

na análise das negociações. 
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6 Conclusão 

Este trabalho objetivou a estruturação de um modelo de negociação a um problema de 

tipicamente logístico. As negociações são comuns em atividades onde o relacionamento 

humano é direto. Na logística não é diferente. As dificuldades afrontadas em negociações 

logísticas têm algumas características específicas, alguns assuntos próprios e visões próprias 

sobre determinados assuntos. Isso fica bastante claro quando se observa os critérios mais 

comuns utilizados e os seus pesos. Os estudos nesta área ainda não foram bastante explorados 

no meio acadêmico, apresentando então um potencial considerável para análises diversas, 

obtenção de resultados importantes e melhorias. 

O trabalho foi iniciado com uma pesquisa bibliográfica, onde foi dada uma dimensão 

geral da logística, passando por questões como histórico, evolução, onde se buscou evidenciar 

uma base para a compreensão do resto do trabalho.  

O tema negociação também foi apresentado separadamente, sendo exibidos trabalhos 

anteriores e recentes que envolvem negociação, além de preceitos básicos do tema e uma 

exibição inicial do modelo de Faratin. 

A junção destas duas vertentes e uma visão de como são feitas as transações logísticas 

atualmente foi um tema seguinte. A proposição de um problema essencialmente logístico e 

toda discussão que foi envolvida neste trabalho é um dos resultados interessantes desta 

dissertação. Os pontos principais desta proposição de negociação podem ser tomados como 

referência para estudos posteriores, sendo aperfeiçoada ou modificada conforme a 

necessidade de utilização, já que é basicamente uma simplificação. 

O modelo proposto possui muitas alternativas para seu uso, aceitando cenários bem 

distintos. A sua parametrização deve ser cuidadosa, a fim de que se compreendam todos os 

termos expostos. Por outro lado, sua utilização é relativamente simples e, por ser um modelo 

aberto, pode ser analisado, questionado e modificado conforme o problema. Este trabalho 

trouxe uma alternativa de utilização deste modelo, discutindo sua parametrização e como esta 

pode ser considerada no plano da negociação logística. 

Após estas etapas, algumas simulações foram feitas, a fim de testar a modelagem 

proposta e sentir sua utilização. Duas hipóteses foram testadas, várias negociações simuladas 

e os resultados das simulações foram utilizados para tentar fazer melhorias dentro do próprio 

modelo. Esta simulação não tem como principal objetivo trazer melhorias diretas para a 
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negociação, mas para testar a estrutura levantada nos capítulos anteriores, observando a 

coerência e a proximidade com a realidade.  

Considera-se que o objetivo geral do trabalho foi alcançado, o modelo estruturado foi 

bem fundamentado, os tópicos importantes foram discutidos para dar sustentação ao modelo e 

aos temas em negociação, havendo um bom desempenho nas simulações executadas. 

6.1 Limitações do estudo 

Para a utilização do modelo e adequação do problema, alguns pressupostos foram 

sugeridos a fim de simplificar o processo: 

•  As características levantadas no capítulo 4 (Homogeneidade, não-

monopolismo, negociação por lote e condições de pagamento semelhantes) 

foram assumidas. São características da negociação escolhida propriamente, 

mas não tornando obrigatória sua escolha. 

• A negociação é bilateral, se houver outra negociação não deve influenciar na 

negociação atual.  

• As estratégias assumidas foram apenas duas, sendo isto devido a estruturação 

do problema. 

6.2 Sugestão de trabalhos futuros 

Como sugestão para futuros trabalhos que sigam esta linha, considera-se: 

• Um estudo de caso em uma negociação em tempo real, com fornecedores 

definidos e estruturados.  

• Utilização do modelo em outros problemas de natureza logística, considerando 

ou não o problema apresentado como referencial. 

• Uma pesquisa nas negociações logísticas em geral, apresentando os principais 

pontos propostos para negociação alegados por um setor logístico especifico. 

• Implementação deste modelo de negociação em processos na internet. 
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ANEXO 1 

Página central da planilha do excel utilizada como referência 

          

  Máx Mín Peso Beta 
P. 
Inicial  Estrategia Dados

Preço 45000 30000 0,5 0,6 30000  Tempo 50%
Prazo 8 3 0,35 0,6 3  Comportamento 50%

Solicitante NS 6 1 0,15 0,8 1  Tmax 8
          

  Máx Mín Peso Beta 
P. 
Inicial  Estrategia Dados

Preço 45000 30000 0,8 0,4 30000  Tempo 80%
Prazo 8 3 0,15 0,6 3  Comportamento 20%

Comprador1 NS 6 1 0,05 0,4 1  Tmax 8
          

  Máx Mín Peso Beta 
P. 
Inicial  Estrategia Dados

Preço 45000 30000 0,333 1 30000  Tempo 20%
Prazo 8 3 0,333 1 3  Comportamento 80%

Comprador2 NS 6 1 0,333 1 1  Tmax 8
          

  Máx Mín Peso Beta 
P. 
Inicial  Estrategia Dados

Preço 45000 30000 0,5 1 30000  Tempo 50%
Prazo 8 3 0,3 1 3  Comportamento 50%

Comprador3 NS 6 1 0,2 1 1  Tmax 8
          

  Máx Mín Peso Beta 
P. 
Inicial  Estratégia Dados

Preço 45000 30000   0,608215107 44000  Tempo 70%
Prazo 8 3   0,667523492 7  Comportamento 30%

Forncedor3 NS 6 1   0,907444922 5  Tmax 8
          
          
Jogadas Início For   Início D/C  Sorteio 
  For D/C   D/C For  β−pr C 0,608

1 0 0,7   0 0,7  β−pz B 0,668
2 1,1 1,8   1,1 1,8  β−ns C 0,907
3 2,2 2,9   2,2 2,9  Tempo 41% 0,734
4 3,3 4   3,3 4  Comport 59% 0,195
5 4,4 5,1   4,4 5,1    0,767
6 5,5 6,2   5,5 6,2     
7 6,6 7,3   6,6 7,3     
8 7,7     7,7       
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