
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA A SELEÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES: UM ESTUDO NA 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS 

 

 

  

JOANA COELHO VIANA 

Orientador: Profª. Luciana Hazin Alencar 

RECIFE, NOVEMBRO/ 2009 
 
 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA A SELEÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES: UM ESTUDO NA 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

POR 

 

 

JOANA COELHO VIANA 

Orientador: Profª. Luciana Hazin Alencar 

RECIFE, NOVEMBRO/ 2009 
 
 
 
 



 

V614f Viana, Joana Coelho . 

 Ferramentas e técnicas para a seleção e avaliação de fornecedores: um 

estudo na indústria brasileira de alimentos / Joana Coelho Viana. - Recife: O Autor, 

2009. 

xii, 140 folhas, il : figs., tabs. 

 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2009. 

 

Inclui Bibliografia e Apêndices. 

 

1. Engenharia de Produção.  2. Relacionamento Empresa-Fornecedor.  3. 

Seleção de Fornecedores.  4. Critérios de Seleção. 5. Avaliação de Desempenho.  

I. Título. 

          UFPE 

 

658.5                        CDD (22. ed.)                 BCTG/2009-252 



 

ii 



 

iii 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desta pesquisa: 

À minha orientadora, Professora Luciana Hazin Alencar, D.Sc, pela dedicação e 

admirável profissionalismo. Obrigada por toda a atenção, enorme paciência e benevolência. 

Aos professores do PPGEP com os quais tive a oportunidade de aprender, por 

enriquecerem meus conhecimentos durante cada etapa deste mestrado. 

Aos gerentes que gentilmente aceitaram participar da pesquisa, pela disposição e 

valiosas informações. 

Aos colegas do mestrado e doutorado pelas dicas, mas principalmente pela amizade e 

apoio em todos os momentos, em especial a Ana Carla, Natallya e Eurico. 

Aos meus pais, por tudo o que fizeram e ainda fazem por mim. 

Aos amigos, pelo incentivo e torcida, em especial a Carlson, pelo enorme apoio dado ao 

longo desse período. 

Aos familiares, por toda torcida e carinho, em especial ao meu sobrinho Rafael. 

Aos amigos da Chesf, pelo apoio e compreensão. 

A Deus, por tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

RESUMO 

Nos últimos anos, observa-se uma crescente ênfase na construção de relacionamentos de 

longo prazo motivada pela busca constante das organizações por criação de valor e 

diferenciais competitivos. O movimento de terceirização de atividades não principais também 

tem influenciado esse crescimento na medida em que aumenta o impacto do desempenho dos 

fornecedores sobre os resultados da organização e realça a necessidade de trabalho 

colaborativo. Em tais circunstâncias, os fornecedores deixam de ser adversários, tornando-se 

parceiros de seus contratantes. Estes últimos, por sua vez, reagem com a adoção de processos 

cada vez mais rigorosos de seleção e avaliação. Essa área do conhecimento tem, portanto, 

atraído cada vez mais interessados, sendo o foco de inúmeros estudos. Os trabalhos buscam o 

aprimoramento das práticas a fim de aumentar a eficiência das escolhas de modo a assegurar a 

competitividade das organizações. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma 

investigação das ferramentas e técnicas adotadas para a seleção e avaliação de fornecedores 

na indústria brasileira de alimentos. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de 

questionários eletrônicos a uma amostra probabilística das empresas cadastradas na 

Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA). Utilizando-se uma abordagem 

descritiva e causal, os dados amostrais foram tratados e analisados para se obter um 

diagnóstico sobre as práticas dessa indústria, assim como avaliar os padrões de 

comportamento específicos. Os resultados encontrados fornecem uma visão de como as 

indústrias brasileiras do setor de alimentos estão atualmente selecionando e avaliando seus 

fornecedores, assim como os critérios considerados cruciais no processo. Esses resultados 

permitem às organizações reavaliarem seus próprios métodos, fornecendo informações 

relevantes para a criação de novas estratégias. 

Palavras-chave: relacionamento empresa-fornecedor, seleção de fornecedores, critérios 

de seleção, avaliação de desempenho. 
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ABSTRACT 

In recent years, there is a growing emphasis on establishing long-term channel 

relationships driven by the constant seeking of organizations for value creation and 

competitive advantages. The outsourcing movement of non-core activities also has influenced 

this growth as it increases the impact of supplier performance on firm results and enhances 

the necessity of collaborative work. In these circumstances, suppliers are no more opponents, 

but partners of its contractors. These latter, in turn, react by becoming highly selective. 

Therefore, supplier selection and evaluation issues have attracted increasing interest from 

professionals and academics, being focus of several studies. Researchers have expressed 

major concerns with the improvement of practices in order to increase the efficiency of 

choices and, consequently, assuring the competitiveness of organizations. In this context, this 

work presents an inquiry of the tools and techniques adopted for supplier selection and 

evaluation activity in the Brazilian food industry. The data gathering was carried through by 

means of the application of electronic questionnaires within a probabilistic sample of member 

companies of the Brazilian association of food industry. The sample data were processed and 

analyzed using a descriptive and causal approach to identify the practices of this industry and 

assess specific patterns of behavior. The findings provide some insight into how Brazilian 

food companies are currently selecting and evaluating suppliers as well as the variables 

perceived as more crucial to the assessment process. These results enable organizations to 

review their own methods, providing relevant information to the creation of new strategies. 

Keywords: buyer-supplier relationship, supplier selection, selection criteria, 

performance evaluation. 
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1  INTRODUÇÃO 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos é atualmente o foco da atenção de muitos 

acadêmicos e profissionais. Essa atenção tem sido despertada pelas inúmeras descobertas 

sobre a potencial contribuição dessa área para a competitividade de uma organização 

(KRAUSE et al., 1998; MCDERMOTT & HANDFIELD, 2000; PETERSEN et al., 2005). 

Enquanto os estudos mais antigos focavam a redução de custos, as pesquisas mais recentes 

apresentam como questão central o desenvolvimento de relacionamentos entre comprador e 

fornecedor. Para Giunipero et al. (2008), tal fato pode ser considerado como uma 

consequência do movimento de globalização em que a rede de valor aumentou o impacto da 

Gestão da Cadeia de Suprimento no alcance das estratégias corporativas e, portanto, no 

planejamento organizacional. 

O conceito de Cadeia de suprimentos começou a surgir por volta de 1980, mas só mais 

tarde, no final de 1990, houve a difusão desse campo (GIUNIPERO et al., 2008). Como se 

pode observar, o conceito é relativamente novo e apresenta crescente importância. Isso sugere 

que o estudo desse campo representa uma oportunidade para o desenvolvimento de soluções 

eficientes para diversos problemas ainda existentes nesse ambiente de trabalho. 

Assim como a Gestão da Cadeia de Suprimentos, a Logística, como a parte mais visível 

desse campo de estudo, também tem sido o alvo de muitos estudiosos. O conceito de logística 

é mais antigo, tendo surgido por volta de 1950, primeiramente como uma atividade militar 

(BALLOU, 2006). Com o passar dos anos, o interesse por esse campo tem aumentado 

significativamente na medida em que novas pesquisas evidenciam os benefícios 

proporcionados por uma gestão adequada da atividade, bem como os possíveis prejuízos 

causados pela má administração da mesma. Essas valiosas descobertas têm, portanto, atraído 

cada vez mais interessados e permitido o aprimoramento das práticas da atividade ao longo do 

tempo. 

Em consonância com a Gestão da Cadeia de Suprimentos, atualmente, o foco na gestão 

logística apresenta objetivos muito mais agressivos do que antigamente. Se antes a 

coordenação das atividades logísticas era vista como uma fonte para a redução de custos, hoje 

é responsável também pela rentabilidade do negócio (BALLOU, 2006). A atividade tornou-se 

um meio de adquirir vantagens competitivas, proporcionando às empresas diferenciais em 

relação a seus concorrentes.  

Dentro da área logística, o setor de compras destaca-se como um grande colaborador 

para o alcance da estratégia organizacional (WATTS et al., 1992; ELLRAM & CARR,1994; 
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MCIVOR et al., 1997; KRAUSE et al., 2001; KAKOURIS et al., 2006). Sua contribuição se 

acentua ao passo que as organizações focam suas competências principais e a terceirização de 

serviços e produtos não principais aumenta consideravelmente (KRAUSE et al., 2001). Como 

consequência, o desempenho geral de uma organização depende cada vez mais da 

performance de seus fornecedores (KRAUSE et al., 1998; DE BOER et al., 2001; 

KAKOURIS et al., 2006). 

A gestão de fornecedores torna-se, portanto, essencial para garantir a competitividade 

do negócio. Segundo Carr & Smeltzer (2000), deve haver interação das empresas compradora 

e fornecedora para que as requisições do setor de compras possam ser devidamente atendidas 

e a empresa possa, por sua vez, atender o seu cliente conforme tinha planejado. Entretanto, 

para o sucesso de tal interação é preciso o estabelecimento de relacionamentos mais estreitos 

e colaborativos entre as partes, o que implica a redução do número de fornecedores e, 

consequentemente, o aumento da qualificação exigida na escolha dos fornecedores 

(MARTIN, 2000). 

Nesse contexto, a função de compras apresenta um papel indispensável por meio da 

seleção e desenvolvimento de fornecedores (ELLRAM E CARR, 1994; MCIVOR et al., 

1997; PARK &. KRISHNAN, 2001). Para Schmitz & Platts (2004), o estabelecimento de um 

programa de avaliação pode proporcionar melhorias no desempenho do fornecedor. Segundo 

Kakouris et al. (2006), além da escolha do fornecedor certo, o monitoramento do seu 

desempenho também é responsável pela qualidade do resultado final da organização. 

Vale destacar que as mudanças do mercado e o surgimento de novos modelos de gestão 

têm aumentado a complexidade dessas decisões (DE BOER et al., 2001). O aumento da 

responsabilidade atribuída ao fornecedor também provocou o crescimento da importância da 

escolha correta e, portanto, tem feito as organizações repensarem seus métodos de seleção e 

avaliação. Os gerentes de compras não mais selecionam fornecedores apenas pela análise do 

preço e qualidade do seu produto ou serviço. Diante do novo contexto, outros fatores 

tangíveis ou intangíveis são considerados na avaliação, tais como: capacidade tecnológica, 

flexibilidade, compromisso, cultura organizacional, tipo de relacionamento dentre outros. 

Surgem, então, questões sobre quais critérios considerar, qual o método mais adequado para 

selecionar os fornecedores e qual o melhor método para avaliar o desempenho dos já 

selecionados. 

O presente trabalho propõe-se a investigar as ferramentas e técnicas utilizadas por 

indústrias brasileiras para a seleção e avaliação de fornecedores, especificamente as do setor 
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de alimentos, a fim de gerar conhecimentos para a criação de novas estratégias e 

aprimoramentos. 

1.1 Justificativa 

Ao passo que as empresas percebem a necessidade de focarem suas funções fins, cresce 

o número de atividades terceirizadas (KRAUSE et al., 2001) que, por sua vez, caem sob a 

responsabilidade do setor de compras. No entanto, no atual ambiente de negócio, a ligação do 

setor de compras com a estratégia corporativa exige uma nova relação de parceria com os 

fornecedores, caracterizada pela ênfase na estratégia, fonte única de suprimento e melhoria 

contínua em custo, qualidade, serviço e flexibilidade (ELLRAM & CARR, 1994). Como 

consequência, novas atribuições são cobradas do fornecedor. Além de preço baixo, qualidade 

e serviço, as empresas fornecedoras são avaliadas por atributos, tais como: capacidade 

tecnológica, habilidade de design, flexibilidade, tipo de relacionamento, dentre outros. 

Nesse novo cenário, as empresas fornecedoras passam a desempenhar um papel muito 

mais relevante no produto/serviço final do comprador. De acordo com Kakouris et al. (2006), 

o nível de performance do fornecedor exerce forte impacto no desempenho da empresa 

contratante. Por essa razão, ao passo que as organizações se tornam mais dependentes dos 

fornecedores, as consequências diretas e indiretas de um processo de decisão inadequado se 

tornam mais severas (DE BOER et al., 2001). Tal fato evidencia a relevância de um processo 

adequado de escolha e monitoramento de fornecedores. 

A necessidade de um alto grau de coordenação e sinergia na execução das atividades 

logísticas traz complexidade à tarefa de gestão. Carr & Smeltzer (2000) verificaram que 

conhecimentos específicos nessa área são indispensáveis para uma adequada organização e 

monitoramento das funções, de modo a proporcionar resultados positivos para a operação. 

Assim, as pesquisas conceituais podem auxiliar na identificação de ferramentas eficientes 

para a resolução de problemas organizacionais. Por outro lado, os estudos acerca das melhores 

práticas de mercado podem contribuir significativamente para o trabalho do gestor, servindo 

como fonte de informação e conhecimento e, inclusive, como forma de benchmarking. 

Segundo Hair et al. (2005), os projetos de pesquisa validam as explicações e previsões feitas 

pelos estudos teóricos. Em outras palavras, uma das principais funções da pesquisa é verificar 

a implantação dos modelos desenvolvidos, levando em consideração as restrições da prática e 

permitindo, dessa forma, o aperfeiçoamento das técnicas.  

Na literatura, muitos artigos abordam a importância de escolher melhor os fornecedores 

para garantir o sucesso da empresa. Há diversos artigos com propostas de modelos para o 
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processo de seleção. Diante da diversidade de modelos disponíveis, Weber et al. (1991) 

classificaram vários artigos de acordo com: o método proposto, os critérios considerados e o 

foco da empresa. O estudo realizado por Weber et al. (1991) faz uma revisão dos critérios 

mais considerados para a seleção e avaliação de fornecedores e analisa as alterações de 

preferência desde a relação de 23 atributos levantada por Dickson em 1966. Apesar da riqueza 

de sua pesquisa, na qual foram analisados 74 artigos sobre o assunto, nenhum estudo empírico 

foi associado aos seus resultados. 

Tomando-se como base o trabalho de Weber et al. (1991), o presente estudo propõe 

uma reavaliação dos métodos e critérios mais citados na literatura recente, mais 

especificamente nos últimos 10 anos. Após essa primeira etapa, o próximo passo é investigar 

a prática das empresas em relação à atividade de seleção e avaliação de fornecedores. Para 

tanto, o setor de alimentos foi selecionado para constituir o foco desta pesquisa. 

A escolha da indústria de alimentos como base para esta pesquisa foi motivada por 

alguns fatores. Primeiramente, as organizações desse setor lidam com produtos que podem ter 

efeito direto na saúde do consumidor. Diante das exigências do mercado, sobretudo em 

relação à segurança do alimento, acredita-se haver uma especial preocupação com a origem 

das matérias-primas refletida nos processos de seleção e avaliação de fornecedores. Além 

desse fato, a indústria de alimentos constitui um dos grandes setores da economia brasileira, 

colocando o Brasil como grande fornecedor mundial. De acordo com os dados da Associação 

Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA, 2009), a indústria de alimentação 

apresentou, em 2008, um faturamento de R$ 269 bilhões e exportou R$ 48,8 bilhões, 

representando 16,8% do total de exportações do Brasil. Os números levantados pela ABIA 

indicam que a indústria de alimentos foi responsável por 9,3% do PIB do País, neste mesmo 

ano. Isso evidencia a relevância do estudo, tanto para o campo acadêmico como para a 

economia nacional. 

Por último, a estrutura das empresas desse campo da economia é uma das mais 

desenvolvidas na concepção de cadeia de suprimentos. Um estudo realizado por Lavalle & 

Fleury (1999) avaliou o desenvolvimento da organização logística de empresas produtoras e 

comerciantes de alimentos, escolhidas exatamente pelo grau de dinamismo e esforços 

apresentados para o aprimoramento operacional e gerencial das atividades logísticas. A 

avaliação conclui que, devido uma maior complexidade das operações industriais, as 

indústrias desenvolveram maior flexibilidade operacional e, consequentemente, adquiriram 

maior nível de sofisticação na organização dos sistemas logísticos, conquistado, 
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principalmente, com a adoção de tecnologias voltadas para a atividade logística. Por essa 

razão, acredita-se que a indústria de alimentos seja bastante apropriada para avaliar a 

evolução dos conceitos da cadeia de suprimentos, mais especificamente em relação a 

ferramentas e técnicas para a escolha de fornecedores. 

1.2 Objetivos 

Nesta seção, é apresentado o principal objetivo deste trabalho bem como os objetivos 

específicos para a realização do estudo e o alcance do objetivo geral.  

1.2.1 Objetivo Geral 

 O estudo visa investigar as ferramentas e técnicas adotadas para a seleção e avaliação de 

fornecedores na indústria brasileira de alimentos, gerando conhecimento para o 

aprimoramento das práticas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos, para o alcance do objetivo proposto, podem ser divididos em: 

• Contextualizar o tema na literatura disponível sobre o assunto; 

• Pesquisar na literatura dos últimos 10 anos as ferramentas e técnicas desenvolvidas e/ou 

recomendadas para a seleção e avaliação de fornecedores; 

• Diagnosticar lacunas existentes na literatura 

• Coletar dados sobre as ferramentas e técnicas utilizadas por empresas da indústria 

brasileira de alimentos para a seleção e avaliação de fornecedores;  

• Avaliar e ilustrar as características dos processos de seleção e avaliação de fornecedores 

na indústria brasileira de alimentos; 

• Testar as hipóteses levantadas a partir da revisão literária; 

• Analisar as associações existentes entre as variáveis investigadas, de modo a identificar 

possíveis padrões de comportamento; e   

• Verificar as diferenças existentes entre os grupos específicos de empresas. 

1.3 Estrutura da dissertação 

O presente trabalho apresenta-se estruturado em 5 capítulos, cujos assuntos abordados 

são descritos a seguir. 
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A Introdução, capítulo inicial, realiza uma breve contextualização da atividade de 

seleção e avaliação de fornecedores na Gestão da Cadeia de Suprimentos, apresentando 

também a justificativa e os objetivos, geral e específicos, da pesquisa. 

Em seguida, o capítulo referente à base conceitual e à revisão da literatura faz uma 

explanação sobre temas que abordam a Gestão da Cadeia de Suprimentos, Relacionamento 

comprador-fornecedor, Seleção e avaliação de fornecedores e critérios de avaliação. Os 

conceitos e trabalhos discutidos nesta seção são úteis para uma melhor compreensão das 

questões a serem estudadas. 

O terceiro capítulo descreve detalhadamente a metodologia utilizada para atingir os 

objetivos propostos neste trabalho, no qual é descrita cada uma das etapas do processo de 

pesquisa: revisão bibliográfica, levantamento das hipóteses, definição do plano de pesquisa, 

definição do público-alvo, escolha do método de coleta de dados, processo de amostragem e, 

por fim, organização e análise dos dados. 

No quarto capítulo são expostos os resultados encontrados a partir das análises 

descritivas dos dados amostrais. As informações geradas são ilustradas em forma de gráfico 

para facilitar a compreensão e enfatizar as tendências constatadas. 

O capítulo seguinte, referente à análise inferencial dos dados, expõe os testes estatísticos 

aplicados para fins de verificação das hipóteses geradas. Nesta seção também são retratas as 

associações encontradas entre as diversas variáveis investigadas mediante a aplicação de 

diferentes testes. 

O sexto capítulo apresenta as discussões relativas aos resultados verificados em ambas 

as análises, descritiva e inferencial, a fim de se identificarem padrões de comportamento. 

Por fim, o sétimo e último capítulo apresenta algumas considerações finais sobre a 

pesquisa realizada, assim como algumas sugestões para futuros trabalhos. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são explanados conceitos e trabalhos desenvolvidos úteis para uma 

melhor compreensão do ambiente de Gestão da Cadeia de Suprimentos e um melhor 

entendimento das questões de pesquisas em estudo. Tal embasamento é imprescindível para o 

processo de construção das hipóteses. 

2.1 Gestão da Cadeia de Suprimento 

As inúmeras descobertas sobre os potenciais benefícios da Gestão da Cadeia de 

Suprimentos têm atraído cada vez mais a atenção de estudiosos e profissionais da área. 

Entretanto, vale ressaltar que ainda existe muito debate sobre a definição do conceito de 

Gestão da Cadeia de Suprimento, o que pode ser consequência do recente surgimento dessa 

filosofia. Segundo Giunipero et al. (2008), esse conceito teve origem por volta de 1980, sendo 

difundido apenas a partir de 1990. Apesar do debate e do recente surgimento, há o consenso 

sobre a importância da atividade para a competitividade de uma organização. Segundo Burt et 

al. (2003), a gestão da cadeia está se transformando ou já se transformou em um participante 

crítico no planejamento estratégico da organização. Estudos mais recentes mostram que a 

contribuição positiva advém, principalmente, da integração entre as empresas-membro da 

cadeia. 

Segundo Giunipero et al.  (2008), por volta de 1990, a definição da Gestão da Cadeia 

de Suprimentos a caracterizava por fluxo de bens, gestão de relacionamentos e uma 

concepção de que essa se estendia do fornecedor até o consumidor. 

A primeira organização de praticantes, pesquisadores e acadêmicos da área de Cadeia 

de Suprimentos, o Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONAL, 2008), define a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos como: 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos inclui o planejamento e gestão de todas 
as atividades envolvidas na procura e aquisição, conversão e todas as 
atividades de gestão logística. Isto também inclui a coordenação e 
colaboração com canais de parceiros, que podem ser fornecedores, 
intermediários, provedores de serviço terceirizados e consumidores. Em 
essência, a gestão da cadeia de suprimentos integra a gestão de fornecimento 
e de demanda dentro e entre empresas. 

A partir desse conceito, a gestão da Cadeia de Suprimento passa a ser vista cada vez 

mais como uma fonte de vantagens competitivas (KRAUSE et al., 1998; MCDERMOTT & 

HANDFIELD, 2000; PETERSEN et al., 2005). 
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Pinkerton (2001) resume a Gestão da Cadeia de Suprimentos como a ligação entre 

todas as organizações fornecedoras num sistema integrado de duas direções de comunicação 

para gerenciar a alta qualidade de estoque do modo mais eficiente e efetivo possível. 

Para Burt et al.  (2003), um sistema de fornecimento inclui todas as funções internas 

mais os fornecedores externos envolvidos na identificação e atendimento das necessidades de 

materiais, equipamentos e serviços de um modo otimizado. Segundo os mesmos autores, a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos contribui para o crescimento da rentabilidade da 

organização por meio do aumento da qualidade dos produtos, performance em tempo hábil, 

redução do tempo de colocação de produtos no mercado, capacitação tecnológica, 

flexibilidade de preço e inovação. De acordo com Burt et al.  (2003), a cadeia de suprimentos 

apresenta três grandes responsabilidades sociais: (1) o desenvolvimento e emprego de uma 

diversidade de fornecedores, (2) a proteção do ambiente físico e (3) a implementação de um 

programa de valores no ambiente de trabalho. 

Pires (2004) define os limites da Cadeia de Suprimento entre o ponto de origem, onde 

não existem mais fornecedores primários, e o ponto de consumo, onde não se adiciona mais 

valor ao produto ou serviço e esse é entregue ao cliente final. Isso inclui todas as camadas de 

fornecedores e clientes, ou seja, a gestão da cadeia de suprimento é responsável pela interação 

das empresas-membro da cadeia.   

A integração da cadeia de suprimento desde a matéria-prima até o consumidor final foi 

viabilizada pelo desenvolvimento dos sistemas de informação. Tais sistemas exigem o 

compartilhamento de informações, algumas vezes delicadas, que por sua vez requerem 

relações de longo prazo e a construção de confiança entre os parceiros (PINKERTON, 2001). 

Segundo Burt et al. (2003), os avanços da tecnologia vêm mudando a forma de 

interação das empresas e acelerando a transformação das organizações para o foco em suas 

competências principais. Os autores concordam com a visão de Pinkerton (2001), ressaltando 

que, para haver essa integração tecnológica, é crucial a colaboração entre as empresas-

membro da cadeia e, para tanto, é necessário o desenvolvimento e a gestão de confiança entre 

os parceiros. Por essa razão, a nova filosofia de Gestão da Cadeia de Suprimento escolheu 

possuir relacionamentos globais com fornecedores baseados em equidade, honestidade e 

confiança, cujo resultado é o menor custo total sem oportunismo. 

Na cadeia, cada participante é visto como um detentor de competência central para 

executar serviços específicos (BOWERSOX & CLOSS, 2001). Visto que cada participante é 

influenciado pelo desempenho do canal inteiro, aumenta-se a convicção das vantagens 
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advindas do estabelecimento de relação de cooperação entre clientes e fornecedores. Segundo 

Bowersox & Closs (2001), o princípio básico do gerenciamento da cadeia de suprimento é 

que a eficiência pode ser aprimorada por meio do compartilhamento de informações e do 

planejamento conjunto das empresas-membro. O objetivo da cadeia é maximizar o valor 

gerado por todas as empresas participantes em relação a um produto ou serviço (CHOPRA & 

MEINDL, 2003). 

Segundo Ballou (2006), a importância dada à integração externa de processos, entre os 

diversos elos, propiciou a emergência do conceito da cadeia de suprimentos. Esta última é 

vista como algo mais amplo do que a logística, pois engloba a parte de relacionamento de 

fornecedores e clientes e liga desde a fonte inicial da matéria-prima até o ponto de consumo 

do produto acabado. A ênfase é dada à coordenação, colaboração e construção de 

relacionamentos entre os participantes do canal, o que antes não era pela logística. Entretanto, 

Ballou (2006) ressalta que, apesar do conhecimento dos potenciais benefícios da colaboração 

entre as empresas de um canal, a integração total dos membros ainda permanece na teoria. Ele 

destaca pesquisas realizadas que mostram a maior parte das empresas ainda trabalhando na 

integração com fornecedores e clientes primários, ou seja, da primeira camada da cadeia. De 

acordo com esse autor, isso pode ser devido a limitações de sistemas de tecnologias e, 

principalmente, pela dificuldade de estabelecer relacionamentos de efetiva colaboração e 

confiança.  

A filosofia da Gestão da Cadeia de Suprimento, portanto, mostra que a eficiência dos 

processos logísticos da organização pode ser ainda melhor com a integração de todos os 

envolvidos na cadeia. Contudo, a dificuldade no estabelecimento de relações confiáveis e de 

cooperação tem inibido os potenciais benefícios da interação. Nesse contexto, evidencia-se a 

relevância de um processo adequado de seleção e avaliação dos fornecedores com os quais a 

organização firmará uma parceria. Dentro da organização, tais processos estão sob a 

responsabilidade da área logística, sendo mais especificamente realizados pelo setor de 

compras. Por tal razão, será realizada uma descrição mais detalhada da Logística e do setor de 

Compras no âmbito organizacional. 
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2.1.1 Logística 

Apesar de mais de 50 anos de estudos nesta área, o conceito de Logística nunca foi tão 

difundido como vem sendo nos últimos anos. Há um crescente interesse pelo assunto devido 

às significativas contribuições da atividade. Vale ressaltar que, apesar de o conceito ter 

surgido já há algum tempo, ainda há falta de clareza entre as definições de Logística e Cadeia 

de Suprimentos (PIRES, 2004).  

Ballou (2006) retrata bem a evolução dos conceitos de Logística e Cadeia de 

Suprimento por meio dos acontecimentos e perspectivas do passado, as consolidações do 

presente e as tendências para o futuro. Na sua percepção, o surgimento do conceito de 

logística pode ser datado por volta de 1950. Nessa época, as atividades logísticas eram muito 

relacionadas com a área militar. A logística era relacionada com as atividades de aquisição, 

manutenção e transporte de instalações, materiais e pessoal do exército. Dentro do ambiente 

organizacional, a logística era vista apenas como uma função de apoio. Todas as atividades 

atualmente relacionadas com logística eram, na época, fragmentadas entre as diversas áreas da 

estrutura organizacional. 

Segundo Ballou (2006), foi entre 1960 e 1970 que emergiram os estudos e práticas da 

logística. Nesse momento, os custos logísticos eram elevados, o que provavelmente foi um 

dos principais motivos para atrair a atenção dos estudiosos. Durante esses anos, houve 

também uma compreensão do conceito de balanceamento de custos. As empresas aprenderam 

que a eliminação da fragmentação poderia proporcionar benefícios significativos. Surgiu, 

então, a preocupação com a integração das diversas áreas da empresa. 

O foco da logística, portanto, concentrava-se na coordenação das atividades dentro da 

organização. No presente, Ballou (2006) ressalta que a ênfase na necessidade de coordenação 

em todo o canal propiciou a emergência do conceito de Cadeia de Suprimento, o que quer 

dizer que a coordenação das atividades se expandiu do âmbito intra-organizacional para o 

âmbito interorganizacional. 

Em 1993, Ballou apresentou a seguinte definição para a atividade: 

A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 
da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de 
informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de 
providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. 
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Ele ainda destaca como sendo o problema central enfrentado pela Logística “a 

diminuição do hiato entre a produção e a demanda, de modo que os consumidores tenham 

bens e serviços quando e onde quiserem, e na condição física que desejarem”. 

O objetivo da logística é disponibilizar os produtos e serviços no local onde são 

necessários e no momento desejado (BOWERSOX & CLOSS, 2001). Segundo Bowersox & 

Closs (2001), dentro da empresa o desafio da logística é coordenar os conhecimentos 

específicos de atividades individuais em competências integradas concentradas no 

atendimento ao cliente, ou seja, combinar áreas tradicionais em uma iniciativa estratégica 

integrada. 

O Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos (COUNCIL OF 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONAL, 2008), por sua vez, define a logística 

como: 

Gestão da logística é a parte da gestão da cadeia de suprimentos que planeja, 
implementa e controla o fluxo eficiente, efetivo, direto e reverso e o estoque 
de bens, serviços e informações relacionadas entre o ponto de origem e o 
ponto de consumo para atender as requisições do consumidor. 
 

Segundo Burt et al. (2003), a logística cuida da movimentação de bens, sendo 

responsável tanto pela entrada como pela distribuição dos bens para o próximo membro da 

cadeia de suprimentos e, frequentemente, para o próprio consumidor final. Eles afirmam que 

os profissionais de logística desenham e gerenciam o sistema de distribuição da empresa 

composto por armazéns, pontos de distribuição e transporte de cargas. 

De acordo com Pires (2004), a logística começou a ganhar importância quando foi 

visto que nem todo processo logístico era enquadrado como desperdício. Pelo contrário, o 

posicionamento do produto na quantidade certa e no momento certo seria uma das formas de 

agregar valor. Pires (2004) destaca o processo de entrega, por exemplo, como uma das 

atividades que mais adicionam valor a uma empresa de e-business. 

Visto que a atividade logística, quando bem coordenada, pode proporcionar 

diferenciais competitivos importantíssimos para uma empresa, a coordenação dessa área  

torna-se fundamental para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Para Lysons & 

Farrington (2006), coordenação é sinônimo de integração, sendo essencial integrar os diversos 

mecanismos para garantir a unidade dos esforços. Isso quer dizer que, para atingir os 

resultados esperados, deve haver uma sinergia entre as diferentes atividades em prol de um 

único objetivo. As empresas que, por sua vez, conquistam essa competência logística 
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conseguem ganhar vantagens competitivas mediante um nível de serviço ao cliente superior 

ao menor custo total possível (BOWERSOX & CLOSS, 2001; BALLOU, 2006). 

Por outro lado, a falta de uma gestão adequada da atividade não só elimina esses 

diferenciais adquiridos, como também pode prejudicar os negócios pela geração de 

desperdícios, baixa produtividade, custos adicionais e diminuição do nível de serviço.  A 

redução de custo, por exemplo, pode provocar efeitos negativos na rentabilidade, se o 

resultado for menor qualidade ou maior gasto na produção (LYSONS & FARRINGTON, 

2006). Esses fatos, dentro de um ambiente de extrema concorrência, podem provocar perdas 

significativas para a empresa. 

2.1.2 Compras 

As mudanças ocorridas no ambiente de negócios mudaram o papel da função de 

compras dentro do ambiente organizacional. Atualmente, o setor de compras em seu aspecto 

mais abrangente vem sendo reconhecido como uma questão estratégica para a organização. 

Esse setor é capaz de contribuir significativamente para o alcance das estratégias 

organizacionais, principalmente, pela gestão do relacionamento entre a empresa e seus 

fornecedores. Vale, entretanto, ressaltar que o envolvimento do setor no próprio planejamento 

e formulação das estratégias pode ser determinante para a sua contribuição. 

Lysons & Farrington (2006) destacam que a clássica definição da função de compras a 

colocava como: 

• Mais reativa do que proativa: o setor de compras realizava a atividade quando 

instruído para comprar, ao invés de tomar a iniciativa e ajudar na determinação 

das políticas de compras; 

• Mais transacional do que relacional: o setor estava primeiramente mais 

preocupado com os mecanismos de colocação de pedido numa base de ganha-

perde do que com o estabelecimento, quando apropriado, de uma relação de 

colaboração e de longo prazo com o fornecedor; 

• Mais tática do que estratégica: a atividade de compras focava mais as compras 

no curto prazo do que a contribuição para o alcance dos objetivos corporativos 

no longo prazo.  

Já em 1997, McIvor et al. pesquisaram as maiores mudanças da função de compras 

ocorridas durante as duas décadas anteriores e constataram que: 
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• A função de compras tem se transformado em uma função estratégica para 

muitas organizações; 

• O setor tem mudado a visão da abordagem tradicional de competição entre 

compradores e fornecedores para uma visão de relacionamento colaborativo. 

Para Carr & Smeltzer (2000), o papel da função de compras de fato sofreu grande 

mudança durante os anos, principalmente pelo acesso do setor aos conhecimentos do mercado 

de fornecedores e a tecnologias, cujas informações são cruciais para o negócio. Na concepção 

de Avery (2000), dentro da organização o setor de compras adiciona valor aos demais setores 

por meio de suas habilidades de negociar acordos, manter custos dentro dos padrões da 

empresa e gerenciar os relacionamentos com os fornecedores. 

De Boer et al. (2001) montaram um diagrama, Figura 2.1, que mostra os vários fatores 

que influenciaram no aumento da importância e complexidade das decisões de compras 

durante os últimos anos.  

 

Figura 2.1– O impacto do desenvolvimento na complexidade da decisão de compras adaptado  

Fonte: De Boer et al. (2001) 

Para Burt et al. (2003), a função de compras só começou a receber importância a partir 

de 1900, em decorrência das inúmeras mudanças que ocorreram no ambiente organizacional, 
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tais como avanços tecnológicos, aumento da produção, maior complexidade de produtos e 

operações, as quais aumentaram a importância dos materiais na composição dos custos. Isso 

quer dizer que a redução da necessidade de mão de obra decorrente da automação de muitos 

processos reduziu os custos com funcionários, enquanto a necessidade de itens cada vez mais 

sofisticados aumentou a importância relativa dos materiais no custo total da empresa. Burt et 

al.  (2003) citam um interessante exemplo sobre os custos de fabricantes de aviões. Em 1945, 

o percentual dos custos de materiais no custo total da empresa era de aproximadamente 40 %, 

passando para 50 % em 1955 e atingindo mais de 65 % em 2000. 

De acordo com Pires (2004), os desafios do novo ambiente de negócio, como o 

comércio eletrônico, novas relações de parcerias, modelos produtivos e novos sistemas 

logísticos, forçaram a área de compras a mudar seus tradicionais processos de cotação e 

ferramentas de contratos convencionais. Na percepção de Pires (2004), em empresas nas quais 

o processo de terceirização é acentuado, como a Nike, a função de compras pode ser 

confundida com o trabalho da gestão da cadeia de suprimentos. 

Lysons & Farrington (2006) destacam como grandes direcionadores das mudanças 

ocorridas na filosofia de compras: a globalização, a tecnologia da informação (TI), as 

mudanças de abordagens de produção e gestão, bem como a ênfase em competências centrais. 

Enquanto a globalização derrubou barreiras entre os mercados, a TI diminuiu as distâncias e 

revolucionou os processos de comunicação e compartilhamento de informações. Por outro 

lado, a acentuada competição do mercado, agora global, intensificou a busca por estratégias 

para a obtenção de diferenciais competitivos. Levando em consideração a influência dos 

fatores previamente citados, os autores mencionados descrevem alguns aspectos da atividade 

que sofreram alteração ao longo dos anos, conforme pode ser observado no Quadro 2.1. 

Para Burt et al. (2003), a atual responsabilidade do setor de compras consiste em 

disponibilizar materiais com qualidade apropriada, no tempo certo, na quantidade necessária, 

no local solicitado e com um custo total aceitável. A falha no atendimento de algum desses 

requisitos ocasiona custos adicionais e, consequentemente, redução dos lucros. 

Na concepção de Kakouris et al. (2006), a função de compras inclui todas as 

atividades associadas com a identificação de necessidades (iniciação), a identificação de 

critérios de decisão (planejamento), a separação inicial dos fornecedores preferidos 

(classificação), a seleção de fornecedores (aprovação/ escolha) e o monitoramento da 

performance. São considerados fornecedores preferidos aqueles que apresentam capacidades 

em consonância com as necessidades e prioridades do comprador. 
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Quadro 2.1- Alterações de aspectos da função de compras 

Aspectos  Tradicional.  Mudanças  

Estrutura Vertical, hierárquica, 

funcionalmente orientada 

Compras era vista como uma função 

separada 

Horizontal plana, envolvendo equipes 

multifuncionais e relações entre as 

funções 

Compras é vista como uma parte  de 

uma cadeia  integrada de suprimentos 

Procedimentos Baseados em papéis 

Lentos, alto custo 

Baseados em aplicações de tecnologia 

da informação 

Rápidos, baixo custo 

Considerações de Compra Apenas o preço 

Compra-se o que não se pode fazer 

Custo total  de aquisição e utilização 

Subcontratação ou terceirização de 

atividades não principais 

Procura Muitas fontes 

Local ou Nacional. 

Base de fornecedores reduzida 

Global. 

Relacionamento com 

Fornecedores 

De curto prazo 

Adversária e competitiva 

Negociações ganha-perde 

Retenção de informações 

De longo  prazo 

De parceria e colaborativos 

Negociações ganha-ganha  

Compartilhamento de informações 

Qualidade e especificação Especificações do comprador sobre 

design e qualidade 

Inspeção dos bens no recebimento 

Especificações do fornecedor sobre o 

design e qualidade 

Certificação do Fornecedor  

Inventário e lead times Altos para prover segurança Baixos devido aos requerimentos do JIT, 

prevenindo os desperdícios, como custo 

de armazenagem e obsolescência 

Performance de Compras Avaliada principalmente pelas 

diferenças de preço e economias 

Avaliada principalmente  pelas suas 

atividades de agregação de  valor como 

parte da cadeia de suprimentos 

Fonte: adaptado de Lysons & Farrington (2006) 
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Lysons & Farrington (2006) definem a função atual de compras como: 

O processo tomado pela organização que, tanto como uma função ou como 
parte de uma cadeia integrada de suprimentos, é responsável por procurar ou 
ajudar os usuários a procurarem, da forma mais eficiente possível, os 
suprimentos necessários no momento, qualidade, quantidade e preço certos e 
o gerenciamento dos fornecedores, contribuindo, desta forma, para as 
vantagens competitivas do empreendimento e o alcance de sua estratégia 
corporativa. 

Em outras palavras, a função de compras é responsável pela aquisição de matéria-

prima, componentes, bens e serviços para conversão, consumo ou revenda. Deixou de ser uma 

atividade tática e transformou-se em uma função estratégica. Para Kakouris et al. (2006), 

compras tem sido reconhecida como uma função estratégica, não só porque as decisões 

tomadas pelo gerente de compras têm forte influência na performance geral da empresa, mas 

também porque é preciso gerenciar o processo que liga a empresa aos seus fornecedores. 

Pinkerton (2001) concorda com tal percepção e acrescenta que o setor de compras 

pode ter a iniciativa de obter suporte e envolvimento de fornecedores em uma variedade de 

projetos para reduzir os custos de aquisição e melhorar a performance. Reforça ainda que as 

mudanças drásticas no ambiente modificaram a forma como a função de vendas tem 

trabalhado com seus fornecedores. O foco se voltou para as relações no longo prazo, com 

poucos fornecedores, baseadas na confiança ou em negociações de ganha-ganha e no 

compartilhamento de informações confidenciais. 

2.1.3 Fornecedores 

A concorrência acirrada mantém as empresas numa busca constante por vantagens 

competitivas. Atualmente, dentro das organizações, o fornecedor exerce papel determinante 

na construção de diferenciais. De acordo com Burt et al.  (2003), as empresas reconhecem a 

necessidade de fornecedores competentes para oferecer produtos e serviços em tempo a seus 

clientes. Por outro lado, a procura pela excelência tem tornado as organizações cada vez mais 

especializadas e, como consequência, cada vez mais dependente de seus fornecedores. Nesse 

contexto, cresce ainda mais a necessidade de fornecedores capazes de abastecer seus 

compradores com eficiência, alta qualidade e pontualidade. 

Para Pinkerton (2001), uma organização gasta muito dinheiro com seus fornecedores 

críticos, cujas possíveis falhas ou ineficiências podem prejudicar a performance global da 

empresa. Park &. Krishnan (2001) ressaltam a importância do processo de seleção dos 

fornecedores, enquanto Ghodsypour & O’Brien (2001) destacam a possibilidade de 

economias significativas apenas com uma escolha adequada do fornecedor. 
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Segundo Ellram & Carr (1994), os compradores escolhem os tipos de fornecedores em 

dois segmentos de mercado: 

- Segmento do mercado horizontal: os compradores industriais utilizam a tecnologia de 

fornecedores para reduzir os custos de manufatura da empresa ou para melhorar seu 

desempenho. 

- Segmento do mercado vertical: os fornecedores cooperam com os esforços da empresa 

para aumentar suas vantagens de mercado. 

Para atender o consumidor conforme o que foi planejado, o fabricante precisa estar 

devidamente abastecido, o que implica disponibilidade de materiais de qualidade, tempo certo 

e custos aceitáveis. Isso evidencia a influência direta do desempenho do fornecedor sobre a 

habilidade do comprador em responder rapidamente às necessidades de seus clientes 

(WEBER et al., 1991; MARTIN, 2000; HWANG et al., 2006). Para Handfield et al. (2000), 

tal fato reforça a importância de otimizar a performance da cadeia de suprimentos. 

Além do reconhecimento da influência do fornecedor no desempenho da organização, 

outro fato ajudou a aumentar a dependência dos compradores em relação às empresas 

fornecedoras: a terceirização. A ênfase nas atividades principais acelerou o movimento de 

terceirização. Hoje, as empresas estão terceirizando cada vez mais atividades não principais 

(PLAMBECK & TAYLOR, 2005). Gestores perceberam que muitas vezes é menos custoso 

comprar de fornecedores especializados externos do que produzir itens ou serviços 

internamente (BURT et al., 2003). Para Kakouris et al. (2006), o movimento de terceirização 

pode ser considerado como um dos maiores desenvolvimentos dos últimos anos, incluindo 

vários setores industriais, de serviços e público. Isso significa que, se as empresas apresentam 

um maior número de atividade na mão de fornecedores, seu desempenho global depende 

ainda mais dos resultados desses vendedores. O sucesso da escolha de terceirização, portanto, 

depende fortemente da qualidade da decisão tomada com respeito à seleção e à manutenção 

de fornecedores (KAKOURIS et al., 2006). 

Um dos novos focos estratégicos da função de compras é a formação da base de 

fornecedores. Burt et al. (2003) destacaram como uma das maiores contribuições do setor de 

compras o planejamento, o desenvolvimento e o monitoramento da base de fornecedores para 

dar suporte aos objetivos estratégicos, tentando integrá-los aos processos de negócio de longo 

prazo da organização. Em outras palavras, as empresas fornecedoras devem ser 

cuidadosamente selecionadas e monitoradas para se garantir o sucesso da organização em um 

ambiente de crescente competição, uma vez que trocas contínuas de fornecedores impactam 
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na estabilidade da qualidade de produtos e serviços oferecidos aos clientes (De Boer et al., 

2001). 

Burt et al. (2003) dividem o processo de planejamento da função de compra 

estratégica em 5 etapas: 

1. Identificação dos fornecedores potenciais: atualmente, várias fontes de 

informação podem ser utilizadas pelo gerente de suprimento na composição da 

lista dos fornecedores potenciais, tais como: Web sites, catálogos, pesquisas, 

indicação de profissionais da área, dentre outros 

2. Avaliação dos fornecedores potenciais: após a composição da lista, o gerente 

avalia cada fornecedor individualmente mediante informações especificas, 

como condições financeiras, qualidade, capacidade, flexibilidade, instalações, 

dentre outras. 

3. Seleção de fornecedores: após a aprovação do fornecedor no processo anterior, 

os gerentes selecionam os fornecedores por meio das propostas apresentadas. 

4. Desenvolvimento de fornecedor: não é necessário para todos os fornecedores, 

porém, para maximizar os benefícios do relacionamento colaborativo, o 

desenvolvimento é preciso. 

5. Gestão dos fornecedores: acompanhar o desempenho do fornecedor é essencial 

para garantir o alcance dos resultados requeridos e a implementação de ações 

corretivas quando necessárias. 

Neste trabalho, a etapa 2 (Avaliação) do modelo citado é considerada como parte do 

processo de seleção, enquanto o termo avaliação é utilizado como sinônimo de 

monitoramento, acompanhamento e gestão da atividade do fornecedor. Dentre as etapas 

relacionadas, o presente estudo focará a seleção (avaliação e escolha dos potenciais 

fornecedores) e a gestão dos selecionados. O desenvolvimento também é um importante passo 

para a melhoria dos resultados. Contudo, antes da implantação de um programa de 

desenvolvimento, é imprescindível um processo adequado de escolha, bem como de avaliação 

de desempenho, para identificar os fornecedores com necessidade de melhoria e merecedores 

de tal investimento. 

2.1.4 Seleção de fornecedores 

De Boer et al. (2001) classificam o processo de seleção de fornecedores em 4 fases: 

definição do problema, formulação dos critérios, pré-qualificação dos potenciais fornecedores 
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e a escolha final. Algumas vezes, a empresa compradora pode não encontrar um fornecedor 

apto para atender a suas necessidades. Nesse caso, a organização seleciona o fornecedor mais 

atrativo e desenvolve o fornecedor para atender às necessidades presentes e futuras da 

empresa (BURT et al., 2003). 

Lysons & Farrington (2006) sugerem como um dos passos do processo de seleção uma 

visita à empresa fornecedora, onde a equipe da empresa compradora pode observar aspectos 

relevantes para a decisão de escolha, como as atitudes de pessoal, cuidado e adequabilidade 

dos equipamentos de produção, know-how do pessoal de supervisão, controle de qualidade, 

instalações, dentre outros. Para eles, o processo de escolha é o reconhecimento, depois de um 

processo de avaliação, de que um determinado fornecedor é capaz de atender aos padrões de 

um comprador. 

Tendo em vista a relevância do assunto, muitos estudos sobre processos de seleção de 

fornecedores podem ser encontrados na literatura. Os trabalhos oferecem propostas para o 

processo decisório que variam desde modelos de ponderação até métodos mais sofisticados, 

como programação matemática e métodos de apoio à decisão mulicritério. Os métodos mais 

aplicados são discutidos com maior ênfase no item 2.5. 

2.1.5 Avaliação de fornecedores 

Tão importante quanto escolher o fornecedor adequado é monitorar seu desempenho 

para verificar sua performance em relação aos resultados esperados, bem como identificar 

possíveis desvios e, dessa forma, providenciar ações corretivas. Para Carr & Smeltzer (2000), 

a medição da performance é crítica para identificar o progresso em direção aos objetivos 

traçados. Uma revisão periódica da base de fornecedores ajuda a garantir que ela esteja 

apropriada para atender às necessidades atuais e futuras da organização. 

Vista a importância do monitoramento, pode-se lançar mão de métodos de avaliação 

de desempenho de fornecedores e métricas de performance. Tais métricas podem ser iguais 

ou diferentes dos critérios utilizados para a seleção do fornecedor. Schmitz & Platts (2004) 

reconhecem a complexidade da gestão da cadeia de suprimento e destacam a avaliação de 

desempenho como uma das ferramentas utilizadas pelas empresas, mas ressaltam também que 

as formas de monitorar o desempenho variam de acordo com o contexto. Eles reforçam ainda 

que a medição da performance é um meio de comunicação entre a empresa compradora e a 

fornecedora. 
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Lysons & Farrington (2006) indicam algumas razões a respeito da importância da 

avaliação do desempenho do fornecedor já selecionado: 

• A avaliação pode significativamente melhorar o desempenho do fornecedor. 

• A avaliação pode ajudar na decisão em relação a quando um fornecedor é 

retirado ou permanece na lista dos aprovados. 

• A avaliação ajuda a decidir para qual fornecedor deve ser ordenado um 

determinado pedido. 

• A avaliação oferece aos fornecedores um incentivo para continuar as 

melhorias. 

• A avaliação pode ajudar na decisão de como distribuir os gastos para um item 

entre diversos fornecedores de forma a melhor gerenciar o risco. 

Vale lembrar que o processo de avaliação de fornecedores é custoso e leva tempo. Por 

essa razão, é preciso identificar as situações em que realmente se faz necessária a utilização 

dessa ferramenta. Segundo Schmitz & Platts (2004), a forma de avaliação dos fornecedores 

varia de acordo com a natureza, a criticidade, a complexidade e o valor da compra. Certos 

tipos de compras não requerem análises tão aprofundadas, ou seja, processos minuciosos que 

podem ser onerosos para a empresa. 

Handfield et al. (2000) classificam o portfólio de produtos de uma empresa em 4 

categorias, as quais são descritas no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 – Matriz do Portfólio de Produtos  

  
Suprimentos de Gargalo Suprimentos estratégicos 

S
u

p
ri
m

e
n

to
s 

d
e

 
a

lta
 

o
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

 e
 a
lto

 
ri
sc

o 

Dificuldade de substituição  
Mercados de monopólio  
Grandes barreiras de entrada 
Situação geográfica ou 
política crítica 

Estrategicamente importante 
Difícil encontrar substituição 
ou fornecedores alternativos                                   
De maior importância no total 
das compras 

  
Suprimentos de não críticos Suprimentos de Alavancagem 

S
u

p
ri
m

e
n

to
s 

d
e

 
b

a
ix

a
 o

p
o

rt
u

n
id

a
d

e
 

e
 b

a
ix

o
 r

is
co

 

Disponibilidade adequada 
Padronização das 
especificações de bens e 
serviços                            
Possível substituição 

Disponibilidade adequada    
Fornecedores alternativos 
disponíveis                                    
Padronização das 
especificações dos produtos                                    
Substituição possível 

  
Compras de baixo volume Compras de alto volume 

Fonte: Handfield et al. (2000) 

Com base nessa classificação, o presente estudo focará apenas os processos de 

avaliação e de seleção de fornecedores de itens estratégicos, os quais merecem maior atenção 

e mecanismos mais sofisticados. 

2.1.6  Desenvolvimento de fornecedores 

Para Krause et al. (1998), o desenvolvimento de fornecedores é definido como 

“qualquer conjunto de atividade tomada pela empresa compradora para identificar, medir e 

melhorar o desempenho  do  fornecedor e  facilitar a melhoria  contínua do valor total de bens 

e serviços fornecidos para a unidade de negócios da empresa compradora”. Os autores 

destacam, dentre essas atividades, a visitação de planta, o estabelecimento de metas, a 

auditoria de fornecedores, como ferramentas para induzir a uma filosofia de melhoria 

contínua. 

Handfield et al. (2000) definem o desenvolvimento de fornecedores como qualquer 

atividade realizada pelo comprador para melhorar a performance e/ou capacidade do 

fornecedor para atender às necessidades de fornecimento no curto e longo prazo da empresa 

compradora. Burt et al.  (2003) destacam a importância do desenvolvimento do fornecedor 
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pela possibilidade de proporcionar incentivos ao fornecedor para contribuir satisfatoriamente 

com a melhoria contínua da empresa compradora. 

Para Handfield et al. (2000), quando um fornecedor não desempenha satisfatoriamente 

suas atribuições, uma empresa tem apenas três opções: trocar o fornecedor, internalizar a 

operação (adquirir as atividades do fornecedor), ou implementar um programa de 

desenvolvimento de fornecedores. Um serviço de baixa qualidade pode, então, levar um 

consumidor a trocar de fornecedor (GANS, 2002). Entretanto, é preciso lembrar que trocas 

frequentes interferem no desempenho da empresa (DE BOER et al., 2001) e, portanto, talvez 

essa não seja a opção mais adequada para incrementar a performance da organização. 

2.2 Relacionamento comprador-fornecedor 

Assim como a função de compras, o relacionamento estabelecido entre uma empresa 

compradora e uma fornecedora tem sofrido mudanças ao longo do tempo. Se antes as relações 

eram caracterizadas por competição, cada parte preocupada com os seus próprios ganhos, hoje 

as relações se transformaram em parcerias, em que as empresas unem esforços em prol do 

crescimento conjunto. Esse novo tipo de interação das empresas tem-se mostrado uma 

ferramenta eficaz na conquista de diferenciais competitivos. Para Ellram & Carr (1994), uma 

das decisões estratégicas do setor de compras é o tipo de relacionamento que o setor possui 

com seus fornecedores.  

Os relacionamentos estratégicos surgem como uma oportunidade de criar vantagens 

competitivas para ambas as partes (TANNER, 1999). Ellram (1999) define a parceria 

estratégica entre comprador e fornecedor como mútua, uma relação contínua que envolve 

compromisso durante um longo período de tempo e em que há o compartilhamento de 

informações, riscos e recompensas do relacionamento. Destaca que, à medida que o mercado 

se torna cada vez mais competitivo, as empresas têm descoberto que relacionamentos de 

parceria com fornecedores importantes podem proporcionar benefícios gerenciais, 

tecnológicos e financeiros. 

Para Martin (2000), a qualidade do relacionamento com o fornecedor é um fator-chave 

para se conseguir responder com agilidade às rápidas mudanças do mercado. Segundo ele, 

para promover uma maior agilidade por meio do relacionamento com fornecedor, 3 pré- 

requisitos são necessários: a racionalização da base de fornecedores para o estabelecimento de 

parcerias (número limitado), o compartilhamento de informações e a conectividade entre as 

partes. 
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Mcdermott & Handfield (2000) compartilham da mesma visão anterior e enfatizam 

que o relacionamento estreito com o fornecedor surge como uma ferramenta para se ganhar 

uma parcela do mercado e se diferenciar daqueles que não são capazes de maximizar o 

desempenho do fornecedor. Se antes as empresas buscavam a diversidade nas alternativas de 

fornecimento, hoje o foco se concentra em poucos fornecedores para que se possa estabelecer 

relacionamentos mais estreitos (MARTIN, 2000). Isso significa que as relações caracterizadas 

por transações adversárias agora deram espaço às relações de parceria (KAKOURIS et al., 

2006). 

Na percepção de Giunipero et al. (2008), para uma efetiva Gestão da Cadeia de 

Suprimentos, as empresas envolvidas devem compartilhar informações, riscos e prêmios, 

promover a sinergia entre os processos, buscar um único objetivo e ter o compromisso de 

investir recursos para a manutenção de um relacionamento duradouro. 

Com o surgimento das parcerias, além da coordenação interna das atividades, surge a 

necessidade da sinergia das operações dos diferentes parceiros para que o relacionamento 

trabalhe com um mínimo de sincronia. Entretanto, para atingir um nível desejado de 

sincronia, tornou-se fundamental a ajuda de algumas ferramentas da tecnologia da informação 

(TI). 

Os avanços da TI revolucionaram as formas de comunicação e compartilhamento de 

informações e, dessa forma, intensificaram a integração entre comprador e fornecedor 

(LYSONS & FARRINGTON, 2006). Um fabricante, por exemplo, pode simplesmente usar 

peças de seus fornecedores para substituir seus estoques. Os sistemas de informação ainda 

permitem à empresa compradora uma melhor coordenação das atividades atribuídas aos seus 

fornecedores. Segundo Lysons & Farrington (2006), o compartilhamento de informações, por 

outro lado, também beneficia os fornecedores ao lhes permitir a construção de previsões. 

Assim, a empresa fornecedora pode capacitar-se para atender às necessidades de demanda do 

consumidor, alcançando a combinação certa de produtos e serviços, no tempo certo e em 

alinhamento com a sua programação de produção, capacidade de manufatura e com a 

capacidade de estoque da empresa compradora. 

As diferenças entre uma relação transacional e um relacionamento de compra atual são 

bem ilustradas no Quadro 2.3. 

De fato, é possível observar que as empresas estão diminuindo suas bases de 

fornecedores ao passo que aumentam os laços de relacionamento com seus vendedores 

(PINKERTON, 2001). De acordo com esse autor, para se estabelecerem relações de longo 
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prazo, é preciso reduzir o número de fornecedores, uma vez que uma organização não tem 

tempo nem dinheiro para gerenciar um grande número de relacionamentos. Ressalta ainda, 

que como o coração para um bom relacionamento é a comunicação aberta e a confiança, 

encontrar a fonte certa e ter poucas fontes em contratos de longo prazo se tornam atividades 

críticas para o negócio. 

Quadro 2.3 – As principais diferenças entre as relações transacionais e o relacionamento de compras 

 

Fonte: Lysons & Farrington (2006) 

Giunipero et al. (2008), por sua vez, fizeram uma revisão analítica das tendências e 

lacunas existentes na literatura de Cadeia de Suprimentos quando foram revisados 405 artigos 

de 9 periódicos acadêmicos e os classificaram em 13 categorias de acordo com o assunto 

abordado. Um grande crescimento no número de publicações sobre aliança/relacionamento 

com fornecedores nos últimos anos evidencia a tendência das empresas em direção a 

relacionamentos de colaboração a longo prazo. Como consequência, cresce a relevância da 

identificação e avaliação do fornecedor para as empresas que pretendem firmar parcerias 

duradouras. 

A partir dos trabalhos abordados, verificou-se uma ênfase na construção de 

relacionamentos estreitos e duradouros entre as empresas e seus fornecedores. Tal fenômeno 

pode estar ocorrendo em virtude do reconhecimento dos potenciais benefícios advindos desse 

tipo de relação, cujo desenvolvimento surge como um meio para gerar vantagens 

competitivas. Nesse sentido, foram levantadas para o presente trabalho as seguintes hipóteses. 
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H1 = As empresas acreditam que o relacionamento empresa-fornecedor influencia na 

performance da organização 

H2 = O estabelecimento de relacionamentos a longo prazo com os fornecedores é visto 

como um meio para adquirir vantagens competitivas 

H3 = As empresas que acreditam nos benefícios das relações de longo prazo com seus 

fornecedores realizam investimentos significativos na construção desses relacionamentos. 

2.3 A importância da seleção e avaliação de fornece dores 

No ambiente competitivo atual, é impossível produzir com sucesso preço baixo e alta 

qualidade sem um fornecedor satisfatório (WEBER et al., 1991). Por essa razão, uma das 

atividades mais importantes do setor de compras é a seleção e manutenção de fornecedores 

competentes. A qualidade dessa decisão torna-se determinante para a forma pela qual a 

organização atenderá às exigências de seus clientes e consumidores. 

A seleção de fornecedores tem sido considerada um problema crítico há muitos anos, 

sendo foco de muitos estudos. A atenção para o assunto é crescente à medida que se destaca o 

impacto do fornecedor no desempenho e, consequentemente, na competitividade de uma 

empresa. Para Hwang et al. (2006), a qualidade do produto de um empresa depende também 

da qualidade do seu fornecedor. Sendo assim, torna-se cada vez mais relevante o processo de 

escolha dos fornecedores adequados, ou seja, capazes de atender às necessidades da 

organização. Por outro lado, as mudanças dos relacionamentos tradicionais para relações de 

parceria entre comprador e fornecedor exigem maior rigor na escolha, uma vez que as 

empresas passam agora a compartilhar informações delicadas, trabalhar em cooperação e 

apresentam laços estreitos e de longo prazo. 

Para Ellram & Carr (1994), os fornecedores representam um papel crítico no suporte à 

estratégia competitiva da empresa, seja em liderança de preço, diferenciação ou estratégia 

mista. Em 1998, Verma & Pullman já destacavam que, com o aumento da implementação dos 

conceitos da Gestão Qualidade Total (TQM) e do Just-in-time (JIT) em um grande número de 

empresas, as questões de seleção de fornecedores vêm se tornando ainda mais relevantes. Isso 

se deve pelo fato de que a agilidade de um fornecedor pode limitar a habilidade de um 

fabricante a responder rapidamente às necessidades de seus clientes (MARTIN, 2000). 

Mcdermott & Handfield (2000) destacaram uma pesquisa realizada por Monczka et al. 

em 1993, na qual executivos foram questionados sobre a percepção a respeito da importância 

dos fornecedores para o alcance das estratégias competitivas de mercado. Foi verificado que 

os executivos projetam uma crescente dependência sobre os fornecedores para novos produtos 
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e processos tecnológicos, bem como uma crescente importância à contribuição do fornecedor 

para os negócios da empresa. Por outro lado, os respondentes indicaram que a velocidade de 

progresso do desempenho dos fornecedores não acompanharia as expectativas e necessidades 

futuras e ressaltaram a necessidade de melhoria da performance dos fornecedores, 

principalmente para organizações de mercados com mudanças velozes e intensa competição. 

A forte competição tem feito as organizações procurarem relacionamentos mais 

estreitos com um menor número de fornecedores, envolvendo-os em diversos aspectos da 

operação (COUSINS, 1999). Em seu estudo, Martin (2000) também ressalta a mudança de 

diversas fontes de suprimentos para um foco em poucas ou mesmo única fonte. Nesse caso, 

quanto menor o número de fornecedores, mais estreita será a relação e, consequentemente, 

maiores serão as responsabilidades da empresa fornecedora. Torna-se, então, necessária uma 

maior confiança nos fornecedores escolhidos para suprir os requerimentos da organização 

(MCDERMOTT & HANDFIELD, 2000),  

Petersen et al. (2005) pesquisaram quando o envolvimento de um determinado 

fornecedor em processos da empresa proporciona significativas melhorias. Nesse estudo, 

verificaram que a maioria dos entrevistados confessa certo desconforto em ter fornecedores 

externos que participam do processo de desenvolvimento de produtos. Na análise de estudos 

de caso, eles concluíram que esse problema ocorria geralmente devido à falta de mecanismos 

de coordenação. Entretanto, procedimentos eficientes de seleção e avaliação de desempenho 

de fornecedores podem diminuir a insegurança dos gerentes quanto à qualidade e à 

credibilidade da empresa fornecedora, bem como facilitar a integração e a cooperação entre as 

empresas (PETERSEN et al., 2005). Nesse caso, as empresas passam a analisar de forma mais 

minuciosa cada um de seus potenciais fornecedores antes de firmar uma parceria, levando em 

consideração aspectos tais como grau de envolvimento com a empresa fornecedora, 

capacidades de design e compromisso. Após a realização da pesquisa, foi confirmada a 

hipótese de que escolher o fornecedor certo para a integração está associada positivamente à 

melhoria do desempenho da equipe de desenvolvimento de novos produtos. 

Ainda nesse contexto, o surgimento da tecnologia da informação alterou a forma de as 

empresas se relacionarem com seus clientes e fornecedores. A agilidade proporcionada pela 

utilização de tal tecnologia obrigou as organizações a se adaptarem rapidamente a essa nova 

filosofia. Entretanto, o custo dessa interligação foi o compartilhamento de informações 

relevantes de cada empresa, o que aumenta a preocupação das organizações sobre quão 

confiáveis são seus fornecedores. 
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Vale ressaltar que delegar tarefas não é necessariamente sempre ótimo (SAOUMA, 

2008). Uma forma de evitar riscos é a preocupação constante com a qualidade do trabalho da 

empresa fornecedora. A avaliação de fornecedores surge como uma ferramenta para 

monitorar o desempenho dos fornecedores selecionados e garantir que ele esteja de acordo 

com as necessidades da organização. O acompanhamento dos processos delegados torna-se, 

então, essencial para identificar o progresso da atividade e analisar sua adequação ao sistema 

(CARR AND SMELTZER, 2000). 

Schmitz & Platts (2004) destacam que na literatura poucos insights são consolidados 

empiricamente para oferecer uma orientação sobre os tipos de medidas a serem utilizados e a 

forma de avaliação de desempenho que deve ser implementada no contexto inter-

organizacional. Afirmam que existem diversas pesquisas sobre avaliação de desempenho 

intraorganizacional; entretanto, no que diz respeito às avaliações interorganizacionais, por 

exemplo, para a gestão de um fornecedor, são raros os estudos. Segundo Schmitz & Platts 

(2004), no âmbito da avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos, existem duas 

questões em aberto. A primeira trata da identificação das medidas apropriadas à medição 

correta da eficiência e da eficácia de uma cadeia de suprimentos. A segunda questão é: Quais 

as formas apropriadas para implementar essas medidas?  Os mesmos autores verificaram que 

a utilização de medidas de desempenho e os sistemas de avaliação ainda são ambíguos. 

Ressaltam que as empresas ainda estão em fase de teste para encontrar as medidas e os 

sistemas de avaliação mais adequados para promover a melhoria contínua e o controle da 

cadeia de suprimentos. 

Um estudo realizado por esses mesmos autores, Schmitz & Platts (2003), verificou que 

o estabelecimento de uma avaliação de fornecedor pode proporcionar melhorias ao 

desempenho do fornecedor. Kakouris et al. (2006) compartilham da mesma ideia: para eles, 

as atividades de identificação e avaliação de fornecedores são responsáveis por determinarem 

a qualidade dos resultados finais. Dito de outro modo, o processo não termina com a seleção, 

uma vez que os compradores devem regularmente revisar o desempenho de seus fornecedores 

em relação aos níveis acordados. 

Simpson  et al. (2002) investigaram as atividades de seleção e manutenção de 

fornecedores em 299 indústrias de diferentes setores. Verificaram que metade das empresas 

não apresentava processos formais para a atividade; no entanto, destacaram a manifestação de 

alguns dos respondentes sobre o interesse em implementar procedimentos estruturados e a 

necessidade de modelos ou sugestões para tais ações. 
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Além da preocupação com os processos de seleção e avaliação, Carr & Smeltzer 

(2000) destacaram a influência da habilidade e da experiência do profissional de compras, 

tanto na performance da empresa como na responsividade do fornecedor. Sendo assim, as 

mudanças tecnológicas e a competição forçaram as empresas a também se tornarem mais 

sofisticadas na seleção de pessoas para cargos nas áreas de compras e gestão de suprimentos, 

aumentando, inclusive, o número de programas de treinamento nessas mesmas áreas. 

Giunipero et al. (2006) investigaram as mudanças ocorridas na gestão de suprimentos 

durante as últimas décadas e a consequente evolução das habilidades e conhecimentos 

necessários aos profissionais da área. Concluíram que os profissionais de gestão de 

suprimentos irão representar papéis estratégicos dentro da organização, precisando apresentar 

habilidades para construir relacionamentos, focar a redução de custos, bem como interagir e 

colaborar com os fornecedores. 

Os trabalhos em discussão neste item deixam clara a influência do fornecedor no 

desempenho de seus contratantes. Nesse contexto, cresce a importância dos processos 

seletivos que assegurem a qualidade dos fornecedores selecionados e, consequentemente, o 

bom andamento dos negócios. Desse modo, foram elaboradas as hipóteses abaixo levando em 

consideração a necessidade de um processo decisório eficiente e as possíveis consequências 

de uma escolha insatisfatória. 

H4 = As empresas reconhecem a influência do desempenho do fornecedor na 

performance da organização 

H5 = O processo de seleção é considerado uma atividade importante para a performance 

da organização 

H6 = As empresas que dão importância ao processo de seleção adotaram procedimentos 

formais para a atividade 

Foi visto que a avaliação de desempenho é uma atividade tão importante quanto a 

seleção de fornecedores. A identificação de possíveis desvios permite que a organização exija 

de seus fornecedores as correções necessárias de modo a assegurar tanto o nível desejado de 

performance da empresa fornecedora como o alcance dos objetivos traçados pela organização. 

Diante de tal contexto, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses. 

H7 = As empresas acreditam que a avaliação de desempenho do fornecedor contribui 

para a melhoria dos resultados da organização 

H8 = As empresas acreditam que a avaliação de desempenho proporciona o 

desenvolvimento do fornecedor 
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H9 = As empresas que dão importância ao processo de avaliação adotaram 

procedimentos formais para a atividade 

2.4 Critérios de seleção 

Vista a complexidade dos processos de decisão e avaliação, os estudos dividem-se 

entre proposta de modelos de seleção, fatores de impacto na performance do fornecedor, 

formas de relacionamento, avaliação de desempenho, critérios de seleção e importância 

relativa dos critérios, dentre outros aspectos. Em relação às abordagens citadas anteriormente, 

poucas pesquisas focam os tipos de critério a serem utilizados no processo de decisão. Os 

próprios estudos com modelos de seleção geralmente se baseiam em publicações anteriores, 

principalmente em Dickson (1966) e Weber et al. (1991). Vale lembrar, entretanto, que cada 

situação requer um conjunto específico de critérios e a formulação apropriada desse conjunto 

é fundamental para o sucesso das fases posteriores de escolha e acompanhamento do 

fornecedor. 

Uma das primeiras publicações sobre a seleção de fornecedores foi o artigo de 

Dickson, em 1966, no qual foram identificados 23 critérios de avaliação. Desde sua 

publicação, surgiram muitos estudos conceituais e/ou empíricos acerca do assunto. Alguns 

propõem modelos de suporte para a decisão, outros discutem os trade-offs existentes entre os 

critérios de avaliação, bem como a importância relativa de cada um deles. No entanto, poucos 

estudos focam o processo de definição dos atributos a serem levados em consideração na hora 

da decisão e, por conseguinte, na avaliação do desempenho do fornecedor já selecionado. 

Dentre esses estudos, pode-se destacar o de Verma & Pullman (1998), no qual foram 

verificadas diferenças entre a importância relativa percebida pelos gestores e a importância 

relativa atribuída aos critérios de seleção no momento da escolha do fornecedor. 

De Boer et al. (2001) verificaram que, na literatura, muita atenção tinha sido dada à 

fase de escolha no processo de seleção de fornecedores, enquanto as fases precedentes de 

definição do problema e formulação de critérios tinham recebido pouca atenção dos 

pesquisadores. Entretanto, ressaltaram que a qualidade da fase de escolha do fornecedor 

depende significativamente da qualidade desses dois passos anteriores. Nesse mesmo estudo, 

De Boer et al. (2001) propuseram métodos ainda não utilizados em diferentes fases do 

processo de seleção e sugeriram futuros estudos que verificassem a potencial aplicação dos 

mesmos. Para a fase de formulação de critérios, foram sugeridos dois tipos de métodos: 

Rough sets (Slowinski, 1992) e Value focused thinking (Keeney, 1994).  
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Petersen et al. (2005) enfatizam a necessidade de pesquisas sobre ações gerenciais e de 

medidas de performance para se aumentar a probabilidade de sucesso na integração com o 

fornecedor. Já Kakouris et al. (2006) ressaltam que, quanto maiores a qualidade e a 

quantidade de dados relacionados a cada critério maior, será o sucesso da combinação de 

compradores com fornecedores. Entretanto, destacam que atribuir valores aos vários 

parâmetros de decisão envolve subjetividade ao processo, o que pode levar a decisões mal 

orientadas e sugerem, portanto, futuras pesquisas sobre o assunto. 

No decorrer dos anos, o surgimento de novas filosofias despertou a atenção de 

profissionais e de estudiosos para os diferentes fatores de avaliação, inclusive, os diferentes 

conjuntos de critérios para circunstâncias distintas. Em seu estudo, Weber et al. (1991) já 

ressaltavam a influência da implementação de algumas estratégias de manufatura, como o 

Just-in-time (JIT) na escolha dos critérios de avaliação. Segundo Vokurka et al. (1996), o 

problema da escolha do fornecedor torna-se mais complicado pelo fato de os critérios 

variarem de acordo com as diferentes categorias de produtos e situações. Ellram (1999) 

destaca alguns estudos que dividem as decisões de compra em categorias distintas, 

enfatizando a necessidade de um conjunto específico de critérios de seleção para cada tipo de 

material. Kakouris et al. (2006) ressaltam que o conjunto adequado de critérios muda de 

acordo com o tamanho da organização, as configurações da operação e deve, portanto, ser 

determinado na prática pelas características particulares da operação. 

Segundo Vonderembse & Tracey (1999), a construção de relacionamentos efetivos 

entre comprador e fornecedor tem feito as organizações utilizarem critérios para fortalecer o 

processo de seleção de seus parceiros. Nesse contexto, a definição e a comunicação dos 

critérios utilizados na seleção e na avaliação ajudam os fornecedores a entenderem melhor as 

expectativas do cliente e, dessa forma, direcionar seus esforços. 

Em 1994, Ellram & Carr já afirmavam que, quando o ambiente de mercado é incluído 

em uma decisão de compra, como deveria, devem ser considerados fatores adicionais 

importantes, além do preço. Tais fatores incluem o número de fornecedores, a perspectiva de 

crescimento das vendas, as mudanças de tecnologias, os níveis econômicos de atividade e o 

poder dos competidores. 

Em 1999, Elbram reforça que no contexto das parcerias estratégicas surge um novo 

conjunto de critérios a ser considerado, tão importante quanto os tradicionais (custo, 

qualidade e credibilidade de entrega), e desenvolve 4 categorias adicionais de fatores: 

questões financeiras, cultura organizacional e estratégica, tecnologia e um grupo de fatores 
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variados. Eles representam fatores qualitativos em contrapartida aos fatores quantitativos 

tradicionais e, por isso, são mais difíceis de mensurar. 

Na percepção de De Boer et al. (2001), ao passo que os relacionamentos entre 

comprador e fornecedor vão se estreitando, algumas diferentes características são adicionadas 

ao processo de seleção, como procedimentos, empregados e cultura organizacional, além das 

especificações do produto ou serviço oferecido. Alguns estudos ainda ressaltam os benefícios 

ganhos com a participação do fornecedor no desenvolvimento do produto do comprador, o 

que sugere a avaliação de outros aspectos referentes ao perfil do fornecedor. Além dos 

critérios de avaliação de senso comum (preço, qualidade e entrega), Petersen et al. (2005) 

destacam critérios adicionais à análise, tais como o grau de envolvimento com a empresa 

fornecedora, as capacidades de design e o compromisso. 

Para Kakouris et al. (2006), a transformação do relacionamento entre as organizações 

e os fornecedores, de transações adversárias para parcerias, favorece a adição de critérios, tais 

como: capacidade de cooperação, controle da coordenação e tipos de sistemas de 

comunicação. Isto é, os atributos de avaliação devem estender-se de padrões gerais de 

qualidade e serviço para critérios específicos, como compatibilidade com a cultura 

corporativa, reputação de negociação, responsividade, capacidade de intercâmbio de dados 

eletrônico, estabilidade financeira, preocupações ambientais e desejo de investir recursos no 

relacionamento. 

Em seu estudo, Kakouris et al. (2006) dividiram os critérios em 6 categorias: (1) 

capacidade técnica e de design, (2) capacidade de gestão, (3) considerações financeiras, (4) 

capacidade de planejamento e controle, (5) relacionamento de trabalho e (6) outros. Enquanto 

isso, o processo de compra foi dividido em 5 fases: inicial, planejamento, classificação, 

aprovação e monitoramento e revisão. Os autores consideram a fase de planejamento, ou seja, 

a da formulação dos critérios, como crucial para a seleção dos atributos certos sobre os quais 

os potenciais fornecedores serão julgados. 

Huang & Keskar (2007), por sua vez, coletaram 101 medidas citadas na literatura e 

classificaram-nas em 7 categorias: credibilidade, responsividade, flexibilidade, custos e 

aspectos financeiros, habilidades e infraestrutura, segurança e meio ambiente. Elas foram 

organizadas em 3 grupos: relacionado com o produto, relacionado com o fornecedor e 

relacionado com a sociedade. Os autores reforçam a ideia de que um conjunto adequado de 

métricas melhora os resultados do processo de decisão e ressaltam a necessidades de esses 
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critérios refletirem a estratégia organizacional, mesmo sendo preciso criar novos atributos e 

categorias. 

Uma relação de 70 critérios foi composta a partir da análise de 40 artigos publicados 

em periódicos de referência, entre os anos de 1999 e 2009. Os artigos analisados propunham 

modelos diversos para a seleção de fornecedores, os quais incorporavam uma variedade de 

critérios. A Tabela 2.1 dispõe a relação de alguns dos critérios mais mencionados, bem como 

seu número de citações. 

 

Tabela 2.1- Relação dos critérios mais citados na literatura recente 

CRITÉRIOS CITAÇÕES % ARTIGOS  REFERÊNCIA 

Preço 34 85% 

Weber (1996), Ghodsypour& O’Brien (1998), De Boer 
et al. (1998), Degraeve & Roodhooft (1999),Jayaraman  
et al.(1999), Lui et al. (2000) , Petroni & Braglia (2000), 
Narasimhan et al. (2001), Tama & Tummala (2001), 
Sarkis & Talluri (2002), Meade & Sarkis (2002), 
Muralidharan et al. (2002), Talluri (2002), Barla (2003), 
Dohel (2003), Dulmin & Mininno (2003), Talluri & 
Narasimhan (2003), Choya et al.(2003), Crama et al. 
(2004), Wanga et al. (2004) , Sarkara & Mohapatra 
(2006), Talluria et al. (2006), Amid et al. (2006), Araz 
& Ozkarahan (2007), Göl & Çatay (2007), Saen (2007), 
Ernst et al. (2007), Liaoa & Rittscher (2007), Chan & 
Kumar (2007), Ting & Cho (2008), Chen (2008), Ng 
(2008), Che & Wang (2008), Lin et al. (2009) 

Qualidade 32 80% 

Weber (1996), Ghodsypour& O’Brien (1998),  De Boer 
et al. (1998), Degraeve & Roodhooft (1999), Jayaraman  
et al.(1999), Lui et al. (2000) , Petroni & Braglia (2000), 
Narasimhan et al. (2001),  Tama & Tummala (2001), 
Sarkis & Talluri (2002), Meade & Sarkis (2002), 
Muralidharan et al. (2002), Talluri (2002), Dohel 
(2003), Talluri & Narasimhan (2003), Choya et 
al.(2003), Chena et al.(2006), Sarkara & Mohapatra 
(2006), Talluria et al. (2006), Amid et al. (2006), Araz 
& Ozkarahan (2007), Ramanathan (2007), Göl & Çatay 
(2007), Humphreysa et al.(2007), Liaoa & Rittscher 
(2007), Chan & Kumar (2007), Chen (2008), Ting & 
Cho (2008), Ng (2008), Haery et al.(2008), Che & 
Wang (2008), Lin et al. (2009) 
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Entrega 
(pontualidade e 
conformidade) 

30 75% 

Weber (1996), Ghodsypour& O’Brien (1998), 
Jayaraman  et al.(1999) Lui et al. (2000), Petroni & 
Braglia (2000), Narasimhan et al. (2001), Tama & 
Tummala (2001), Sarkis & Talluri (2002), Meade & 
Sarkis (2002), Muralidharan et al. (2002), Talluri 
(2002), Dohel (2003), Dulmin & Mininno (2003), 
Talluri & Narasimhan (2003), Choya et al.(2003), 
Wanga et al. (2004) , Sarkara & Mohapatra (2006), 
Talluria et al. (2006), Amid et al. (2006), Araz & 
Ozkarahan (2007),  Ramanathan (2007), Ernst et al. 
(2007), Liaoa & Rittscher (2007), Chan & Kumar 
(2007), Ting & Cho (2008), Chen (2008), Ng (2008), 
Haery et al.(2008), Che & Wang (2008), Lin et al. 
(2009) 

Capacidade de 
produção e 
instalações 

15 38% 

Jayaraman  et al.(1999), Petroni & Braglia (2000), 
Narasimhan et al. (2001), Tama & Tummala (2001), 
Muralidharan et al. (2002), Talluri (2002), Barla (2003), 
Dohel (2003), Sarkara & Mohapatra (2006), Amid et al. 
(2006), Göl & Çatay (2007),  Liaoa & Rittscher (2007), 
Chan & Kumar (2007), Che & Wang (2008), Lin et al. 
(2009) 

Capacidade 
tecnológica 

15 38% 

Petroni & Braglia (2000), Narasimhan et al. (2001), 
Tama & Tummala (2001), Sarkis & Talluri (2002), 
Muralidharan et al. (2002), Dulmin & Mininno (2003), 
Choya et al.(2003), Chena et al.(2006), Sarkara & 
Mohapatra (2006), Araz & Ozkarahan (2007), 
Ramanathan (2007), Göl & Çatay (2007), Humphreysa 
et al.(2007), Chan & Kumar (2007), Lin et al. (2009) 

Serviço ao 
cliente 

9 23% 

Degraeve & Roodhooft (1999), Tama & Tummala 
(2001), Muralidharan et al. (2002), Barla (2003), Choya 
et al.(2003), Göl & Çatay (2007), Humphreysa et 
al.(2007), Chan & Kumar (2007), Ting & Cho (2008) 

Flexibilidade 8 20% 

Degraeve & Roodhooft (1999), Tama & Tummala 
(2001), Sarkis & Talluri (2002), Meade & Sarkis 
(2002), Dulmin & Mininno (2003), Wanga et al. (2004) 
, Liaoa & Rittscher (2007), Humphreysa et al.(2007) 

Posição 
financeira 

7 18% 

Muralidharan et al. (2002), Barla (2003), Sarkara & 
Mohapatra (2006), Araz & Ozkarahan (2007), Göl & 
Çatay (2007), Chan & Kumar (2007), Ting & Cho 
(2008) 

Localização 
geográfica 

7 18% 
De Boer et al. (1998), Lui et al. (2000) , Barla (2003), 
Sarkara & Mohapatra (2006), Göl & Çatay (2007), 
Chan & Kumar (2007), Ng (2008) 

Práticas e 
sistemas de 
gestão de 
qualidade 

7 18% 

Narasimhan et al. (2001), Handfield et al. (2002), 
Dulmin & Mininno (2003), Sarkara & Mohapatra 
(2006), Göl & Çatay (2007), Ting & Cho (2008), Haery 
et al.(2008) 

Credibilidade/ 
Reputação 

6 15% Tama & Tummala (2001), Barla (2003), Levary (2007), 
Göl & Çatay (2007), Saen (2007), Chen (2008) 

Gestão e 
organização 

5 13% 
 Petroni & Braglia (2000), Narasimhan et al. (2001), 
Tama & Tummala (2001), Sarkara & Mohapatra (2006), 
Göl & Çatay (2007) 

Diversidade de 
itens 

5 13% 
Degraeve & Roodhooft (1999), Lui et al. (2000) , 
Crama et al. (2004),Sarkara & Mohapatra (2006), Ng 
(2008) 
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Os demais critérios não relacionados receberam menos do que 5 indicações. Entre eles 

estão: responsividade, capacidade de design e desenvolvimento, histórico de performances, 

cultura organizacional, facilidade de comunicação, gestão de reclamações, experiência, 

capacidade de resolução de conflitos, dentre outros. 

A revisão dos trabalhos da literatura mostra que o novo conceito de relacionamento 

empresa-fornecedor, baseado especialmente na parceria, tornou a escolha do fornecedor uma 

decisão bem mais complexa. As exigências aumentaram, diversificando, consequentemente, 

os critérios de seleção que se estenderam para incluir fatores de relacionamento da cadeia. 

Assim, foram construídas as hipóteses descritas a seguir. 

H10 = Na seleção de fornecedores, o preço tem menos importância que a qualidade e a 

entrega. 

H11 = Na seleção de fornecedores, outros critérios são utilizados além do preço, 

qualidade e entrega. 

2.5 Processos para a seleção de fornecedores 

Assim como os critérios, os métodos de seleção não são aplicáveis em todas as 

situações. Além da adequação dos critérios ao tipo de produto e ao contexto da organização, a 

escolha do método de decisão mais adequado também é determinada por fatores situacionais, 

tais como: o número de fornecedores disponíveis, as informações disponíveis, a importância 

da compra, o relacionamento com o fornecedor, as incertezas presentes, inclusive a 

organização do processo de seleção (DE BOER et al., 2001).  

Apesar da clara importância da seleção dos fornecedores, sua aplicação não é tão 

simples. A decisão de seleção do fornecedor é complicada pelo fato de que vários critérios 

devem ser levados em consideração no processo decisório (WEBER et al., 1991, VOKURKA 

et al., 1996). A escolha do parceiro correto deve incluir, na análise, fatores operacionais e 

estratégicos, bem como fatores tangíveis e intangíveis (SARKIS & TALLURI, 2002). 

Vale ressaltar que é extremamente difícil um único fornecedor sobressair em todas as 

dimensões de performance (VERMA & PULLMAN, 1998). Por exemplo, o fornecedor com 

menor preço geralmente apresenta uma qualidade inferior a outros de preço maior. Existe 

ainda diferença entre as diversas dimensões de análise. Parceiros podem apresentar 

características de desempenho distintas para critérios diferentes (WEBER et al., 2000). Por 

exemplo, um fornecedor é melhor no critério de entrega, enquanto outro é melhor em 

flexibilidade. 
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Diante da complexidade da decisão de compra, a tarefa de selecionar as fontes de 

suprimento passou a ser vista como um problema de multicritério. A partir de tal percepção, 

surgiram vários modelos propostos para o desenvolvimento do processo decisório para a 

escolha dos parceiros adequados (TALLURI & SARKIS, 2002; SCHMITZ,& PLATTS, 

2003; LIU et al., 2005, HUMPHREYSA, 2007). O Quadro 2.4 mostra uma lista de 

metodologias típicas. 

Quadro 2.4 - Metodologias para a seleção de fornecedores 

MÉTODO REFERÊNCIA 

Método de apoio à 
decisão multicritério 

Ghodsypour & O’Brien (1998), De Boer et al. (1998), Tama & Tummala 
(2001), Meade & Sarkis (2002), Sarkis & Talluri (2002), Muralidharan et 
al. (2002), Handfield et al. (2002), Barla (2003), Dulmin & Mininno 
(2003), Chena et al. (2006), Araz & Ozkarahan (2007), Levary (2007), 
Göl & Çatay (2007) 

Programação 
matemática 

Jayaraman et al. (1999), Dohel (2003), Wanga et al. (2004), Crama et al. 
(2004), Liaoa & Rittscher (2007), Ting & Cho (2008) 

Data envelopment 
analysis (DEA) 

Weber (1996), Liu et al. (2000), Narasimhan et al. (2001), Talluria et al. 
(2006), Saen (2007) 

Teoria Fuzzy Sarkara & Mohapatra (2006), Amid et al. (2006), Chan & Kumar (2007) 

Métodos estatísticos Petroni & Braglia (2000), Talluri & Narasimhan (2003), Ernst (2007) 

Ponderação linear Humphreysa et al. (2007), Chen (2008), Ng (2008) 

Inteligência artificial Choya et al. (2003), Che & Wang (2008) 

Total cost of 
ownership (TCO) Degraeve & Roodhooft (1999), Ramanathan (2007) 

Data mining Haery et al. (2008) 

 

Vista a diversidade dos modelos de seleção encontrados na literatura, alguns autores 

decidiram classificar os métodos. De Boer et al. (2001), por exemplo, dividiram os modelos 

da fase de escolha do fornecedor em: ponderação linear, Total cost of ownership (TCO), 

programação matemática, estatísticos e baseados em Inteligência Artificial (AI). Butha & Huq 

(2002), por sua vez, classificaram os métodos em: abordagem do custo total, teoria da 

utilidade multiatributo (MAUT), programação multiobjetivo, TCO e Anal.ytic Hierarchy 

Process (AHP).  

Em estudo experimental, no qual foram analisadas 4 empresas de diferentes setores, 

De Boer & Wegen (2003) verificaram que modelos formais de fornecedores são úteis em 

várias formas e em diferentes situações de compras. Entretanto, devido à complexidade do 

processo de decisão, sugere-se que muitas empresas ainda apresentem processos de seleção 

informais. Isso exposto, o presente trabalho propõe-se verificar tal afirmativa, avaliando as 
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ferramentas e técnicas praticadas na indústria brasileira de alimentos para a seleção e 

avaliação de fornecedores. 

2.6 Trabalhos relacionados à indústria brasileira d e alimentos 

Neste tópico, são apresentados alguns trabalhos realizados na indústria, por ora 

estudada, com ênfase nos conceitos da Gestão da Cadeia de Suprimentos. Vale ressaltar que 

foram encontrados poucos estudos com este direcionamento. 

A relevância da indústria para a economia brasileira despertou a atenção para o 

desenvolvimento de estudos neste setor. A crescente preocupação com a segurança do 

alimento ressalta a necessidade de processos produtivos controlados, que facilitem o 

compartilhamento de informações e práticas produtivas (TALAMINI et al., 2005). O 

gerenciamento da cadeia de suprimentos surge como uma ferramenta para auxiliar a 

estruturação dos processos e o alcance desses objetivos. 

Tendo em vista às potenciais contribuições da Gestão da Cadeia de Suprimentos, 

pesquisadores se utilizaram de conceitos relacionados para avaliar a estrutura das cadeias do 

setor de alimentos e, dessa forma, identificar indicadores de desempenho para o 

direcionamento das atividades e estratégias das indústrias desse ramo. 

Um trabalho realizado por Ferreira e Padula (2002) investigou as novas formas de 

organização da cadeia de suprimentos das indústrias de carne na região sul do Brasil. Já nessa 

época, os autores constataram a criação de relacionamento de parceria entre alguns elos da 

cadeia, no entanto ressaltaram ainda a prevalência de relações oportunistas entre os agentes da 

cadeia. Alguns anos mais tarde, Talamini et al.(2005) investigaram a estrutura, as ligações e o 

nível de integração da Cadeia de Suprimentos da carne suína brasileira destinada à 

exportação. Os resultados encontrados revelam a cadeia com forte influência da empresa focal 

(agroindústria) que passa a ser colocada como elemento chave para a promoção de melhorias 

no sistema produtivo. Vieira (2006) também faz um estudo sobre a cadeia de suprimentos da 

indústria brasileira exportadora de carne. Nesse trabalho, o autor foca a reestruturação das 

empresas para o atendimento às novas exigências do mercado internacional. 

Conceição e Quintao (2004) avaliaram o desempenho logístico em diferentes elos da 

cadeia brasileira de suprimentos de refrigerante e concluíram que as empresas utilizam mais 

os indicadores de desempenho, que avaliam a logística interna, do que os que avaliam a 

logística externa. Isso indica uma oportunidade de melhoria no aspecto referente à interação 

das empresas, assim como no desempenho da cadeia como um todo. 



Capítulo 2  Base Conceitual e Revisão da Literatura 

37 

Considerando a importância da integração dos agentes pertencentes a uma cadeia, 

Ferreira e Alves (2005) compararam os impactos da troca eletrônica de informações entre 

empresas na logística de indústrias alimentícia e automobilística. Nesse estudo, verificou-se 

que as fabricantes de alimentos observaram como benefício desta troca a redução de erros e 

no tempo dos ciclos de pedido, melhoria na visibilidade dos estoques e no planejamento de 

transporte para distribuição de seus produtos. 

Assim como os demais trabalhos, a presente pesquisa visa investigar a prática das 

indústrias brasileira de alimentos e, dessa forma, disponibilizar para as empresas do setor, ou 

de outros ramos da economia, informações que possam ser utilizadas como benchmarking. 

Pretende-se com isso, fornecer indicadores para que as empresas, tanto compradoras como 

fornecedores, reavaliem seus processos de seleção e avaliação de fornecedores, possibilitando 

o aperfeiçoamento de suas técnicas e o direcionamento dos esforços no atendimento das 

necessidades de seus clientes. 

2.7 Considerações finais 

A partir da revisão literária apresentada neste capítulo, foram formuladas 11 hipóteses 

em relação ao comportamento das indústrias no que diz respeito a atividades relacionadas à 

seleção e avaliação de empresas fornecedoras. 

As hipóteses englobam questões sobre o relacionamento entre as empresas 

compradoras e fornecedoras, investimentos realizados na construção dessas relações, 

percepção das empresas quanto aos impactos das relações estabelecidas e do próprio 

desempenho dos fornecedores nos resultados organizacionais. Além disso, são avaliados 

aspectos da formalização e padronização dos processos e critérios adotados pelas contratantes 

na seleção e avaliação de seus fornecedores. 

Com base nos resultados da pesquisa realizada com indústrias do setor brasileiro de 

alimentos, cada uma das suposições é testada no intuito de confirmá-las ou não. Espera-se, 

dessa forma, avaliar a adequação e sofisticação das ferramentas e técnicas praticadas 

atualmente no setor, assim como gerar conhecimento para o aprimoramento das estratégias de 

mercado. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta seção é apresentada a metodologia aplicada para a realização do estudo proposto, 

em que é detalhada cada etapa do trabalho. 

A pesquisa busca reunir, analisar e interpretar dados que resultem em informações 

relevantes para a tomada de decisão, aumentando com isso a eficiência e a eficácia do 

processo decisório. Segundo Hair et al. (2005), o processo de pesquisa é dividido em 3 fases, 

conforme está descrito na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Processo de pesquisa 

Fonte: Hair et al. (2005) 

Com base nesse modelo, este estudo constitui-se das seguintes etapas: 

1. Revisão bibliográfica 

2. Levantamento das hipóteses 

3. Definição do procedimento da pesquisa 

4. Definição do público-alvo 

5. Escolha do método de coleta de dados 

6. Processo de amostragem 

7. Organização e análise dos dados 

Cada etapa será mais bem detalhada a seguir. 

3.1 Revisão bibliográfica 

Uma teoria é uma explicação proposta para um determinado evento, que pode ser 

desenvolvida tendo como base pesquisas anteriores, ou apenas representar suposições sobre a 
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realidade, o que ocorre, por exemplo, quando há generalizações de uma proposição (HAIR et 

al., 2005). Para Cauchick Miguel (2007), antes de iniciar a pesquisa, deve-se definir um 

referencial conceitual-teórico a fim de mapear a literatura sobre o assunto e, dessa forma, 

localizar o tópico da pesquisa no contexto da literatura, levantar os trabalhos relacionados, 

assim como identificar as lacunas existentes e os constructos, que representam os conceitos a 

ser verificados. Tal procedimento foi realizado a partir de uma vasta pesquisa sobre o tema de 

seleção e avaliação de fornecedores em livros, artigos publicados, periódicos e instituições 

afins, apresentada no capítulo 2. 

Além da pesquisa para fins de contextualização do problema, foram levantados cerca de 

40 artigos, publicados entre 1999 e 2009, com propostas de modelos para a atividade de 

seleção. Com base no estudo realizado por Weber (1991), os artigos foram classificados em 

relação aos métodos sugeridos e aos critérios adotados. Essa classificação buscava avaliar as 

ferramentas e as técnicas mais citadas na literatura recente.  

3.2 Levantamento das hipóteses 

A revisão bibliográfica permite a formulação de questões de pesquisas, podendo 

algumas previsões ser expressas em forma de hipóteses (Hair et al., 2005). No estudo 

desenvolvido, foi possível suscitar questões sobre diferentes aspectos do processo de seleção e 

avaliação de fornecedores. O trabalho abrange aspectos das ferramentas e técnicas utilizadas 

na seleção e avaliação de fornecedores, bem como a eficiência dos modelos praticados. 

Durante a pesquisa literária, foram revisados diversos modelos propostos na literatura, os 

critérios levados em consideração na atividade de seleção, assim como as mudanças ocorridas 

no tipo de relacionamento estabelecido entre a empresa e seus fornecedores. A partir dessa 

revisão, foram formuladas hipóteses relativas ao relacionamento empresa-fornecedor, seleção 

de fornecedores, critérios de seleção e avaliação de desempenho, cujas proposições guiaram o 

desenvolvimento e a implementação da pesquisa. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, as hipóteses geradas neste trabalho são 

relacionadas a seguir: 

H1 = As empresas acreditam que o relacionamento empresa-fornecedor influencia na 

performance da organização 

H2 = O estabelecimento de relacionamentos a longo prazo com os fornecedores é visto 

como um meio para adquirir vantagens competitivas 

H3 = As empresas que acreditam nos benefícios das relações de longo prazo com seus 

fornecedores realizam investimentos significativos na construção desses relacionamentos. 
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H4 = As empresas reconhecem a influência do desempenho do fornecedor na 

performance da organização 

H5 = O processo de seleção é considerado uma atividade importante para a performance 

da organização 

H6 = As empresas que dão importância ao processo de seleção adotaram procedimentos 

formais para a atividade 

H7 = As empresas acreditam que a avaliação de desempenho do fornecedor contribui 

para a melhoria dos resultados da organização 

H8 = As empresas acreditam que a avaliação de desempenho proporciona o 

desenvolvimento do fornecedor 

H9 = As empresas que dão importância ao processo de avaliação adotaram 

procedimentos formais para a atividade 

H10  = Na seleção de fornecedores, o preço tem menos importância que a qualidade e a 

entrega. 

H11 = Na seleção de fornecedores, outros critérios são utilizados além do preço, 

qualidade e entrega. 

Vale destacar que essas constituem as proposições inicialmente levantadas, porém, no 

decorrer da análise dos dados, foram identificadas várias outras relações, descritas em maiores 

detalhes nos capítulos 4 e 5 deste trabalho. Cada hipótese foi testada por meio da aplicação de 

testes estatísticos, os quais estão descritos no item 3.7 desta mesma seção. 

3.3 Definição do procedimento de pesquisa 

Após o levantamento das hipóteses, o passo seguinte é testá-las. Para tanto, é 

imprescindível a definição do procedimento de pesquisa a ser seguido, o qual fornecerá as 

orientações necessárias para o pesquisador conduzir sua investigação da maneira mais 

adequada e eficiente possível. 

Hair et al. (2005) classificam os planos de pesquisa em três categorias: (1) exploratório, 

útil quando se dispõe de poucas informações, sendo orientado para as descobertas; (2) 

descritivo,  utilizado para descrever situações ou eventos, em geral estruturado e 

especificamente criado para medir características; (3) causal, testa a existência de uma relação 

causal entre dois eventos. 

Visto que se pretende investigar a literatura existente sobre o assunto e posteriormente 

retratar a realidade, constatando ou não as hipóteses levantadas por meio da mensuração de 

eventos e atividades, o presente estudo lançará mão de duas metodologias: Pesquisa 
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bibliográfica/ revisão literária e Levantamento tipo survey. De acordo com Cauchick Miguel 

(2007), a primeira abordagem permite identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento 

de determinado campo do conhecimento, levantando perspectivas e sugestões para futuros 

trabalhos. Já a segunda metodologia compreende o levantamento de dados a partir de uma 

amostra significativa que permitirá desenvolver conclusões sobre um determinado problema, 

tendo como objetivo contribuir para o maior entendimento da questão. 

Neste estudo, a pesquisa bibliográfica e a revisão literária são adotadas com um caráter 

exploratório, enquanto o levantamento de survey é aplicado com uma abordagem 

metodológica descritiva e causal. 

3.4 Definição do público-alvo 

O público-alvo corresponde a todos os elementos da população que se deseja investigar 

(HAIR et al. , 2005). O processo de seleção e avaliação de fornecedores é uma atividade 

presente em todas as empresas. As empresas precisam, inevitavelmente, comprar algum tipo 

de produto/serviço, seja matéria-prima, materiais de escritório ou produtos de limpeza. A 

prática dessa atividade, portanto, irá variar de acordo com o tipo de produto/serviço a ser 

adquirido, volume da compra/contratação, valor, impacto nos custos da empresa, impacto no 

desempenho do negócio, disponibilidade de fornecedores no mercado, dentre outros. Esses 

aspectos diferem mais ainda entre os diversos setores da economia. 

Vista a dificuldade de descrever esses processos nos diferentes ramos da economia e no 

intuito de possibilitar comparações coerentes entre as empresas pesquisadas, a investigação 

focou empresas de um setor específico do mercado: a indústria de alimentos. O estudo 

abrangeu todo o país, definindo-se como público-alvo da pesquisa as empresas brasileiras do 

setor de alimentação cadastradas na Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação 

(ABIA). Além disso, o foco das questões levantadas voltou-se para a prática da seleção e 

avaliação de fornecedores de produtos estratégicos a fim de minimizar os efeitos decorrentes 

das divergências anteriormente citadas. 

3.5 Escolha do método de coleta de dados 

A coleta de dados pode ser realizada por meio de diferentes formas. Hair et al. (2005) 

destacam dois tipos de coleta: a observação e os métodos surveys. Neste trabalho, foi utilizado 

um dos tipos de surveys que são formas de levantamento de dados primários em que as 

informações são fornecidas pelo próprio indivíduo. Com esse método, a pessoa tem 

conhecimento de sua participação na pesquisa, diferentemente do método de observação. 
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Os dados a ser investigados podem ser coletados em um único ponto no tempo, 

caracterizando um estudo transversal, ou podem descrever eventos ao longo do tempo, o que 

pode ser chamado de estudo longitudinal. Este último é indicado nas situações em que as 

hipóteses são sensíveis às variações no decorrer do tempo, o que não é o caso das questões 

levantadas neste trabalho. Desse modo, foi realizado um estudo transversal para inferir 

características da população mediante uma amostra. 

No método survey, os dados podem ser coletados por meio de questionários 

autoadministrados ou entrevistas (HAIR et al. , 2005). Para a realização desta pesquisa, foram 

aplicados os autoadministrados em que os próprios respondentes lêem e respondem a todo o 

questionário, que pode ser enviado pelo correio ou de forma eletrônica. Tendo em vista a 

abrangência do estudo, decidiu-se enviar o questionário (Apêndice I) por e-mail aos gerentes 

de compras ou responsáveis pela atividade nas indústrias selecionadas para compor a amostra. 

Tal forma de coleta facilita o acesso ao público-alvo, o que permite reunir uma grande 

quantidade de dados de maneira mais conveniente e com menos custos. Entretanto, o baixo 

retorno desse tipo de abordagem constitui uma dificuldade. Na presente pesquisa, foram 

enviados 72 questionários eletrônicos, dos quais 23 foram respondidos, obtendo-se uma taxa 

de retorno de 32%.  

3.5.1 Questionário 

Decidido o método para a coleta de dados, faz-se necessária a elaboração do 

questionário. De acordo com Hair et al. (2005), um questionário bem elaborado é 

imprescindível para garantir a precisão dos dados coletados. 

O questionário desenvolvido neste trabalho é constituído principalmente de questões 

fechadas, oferecendo opções predeterminadas de respostas. Segundo Hair et al. (2005), esse 

tipo de questão é mais difícil de elaborar; no entanto, a possibilidade de pré-codificação das 

respostas facilita a entrada, classificação e análise dos dados posteriormente. 

As questões abordadas no questionário abrangeram diversos aspectos do processo de 

seleção de fornecedores, sendo o questionário estruturado em 6 seções, conforme a descrição 

do Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1– Seções do questionário 

SEÇÕES ASSUNTOS ABORDADOS 

Informações gerais 
Perfil do gerente responsável pela atividade de 
seleção e avaliação de fornecedores / Porte da 
empresa 

Fornecedores Perfil dos fornecedores 

Relacionamentos 
empresa-fornecedor 

Características do relacionamento firmado entre a 
empresa e seus fornecedores 

Processo de seleção Características do processo de seleção 

Critérios de seleção 
Características do conjunto de critérios utilizados 
no processo de seleção 

Avaliação de desempenho 
Características do processo de avaliação de 
desempenho 

 

As variáveis foram mensuradas com o uso de escalas. As escalas podem ser distintas, 

medindo apenas a direção da resposta - sim ou não, concorda ou discorda –, ou podem medir, 

além da direção, a intensidade com que a pessoa concorda ou discorda de algo, sendo esta 

última conhecida como escala contínua (HAIR et al. , 2005). A escala de intensidade pode 

variar entre 3 e 10 pontos, em que, quanto maior o número de pontos da escala, maior a 

percepção sobre a variação da intensidade. 

Esses mesmos autores classificam as escalas de acordo com o nível de mensuração, 

podendo-se constituir uma escala nominal, ordinal, intervalar ou de razão. Uma escala 

nominal serve para classificar elementos, sendo, por isso, mais utilizada em estudos 

qualitativos. Em uma escala ordinal, os elementos são classificados em conjuntos ordenados 

de acordo com algum critério, o que permite identificar os objetos com mais ou menos 

atributos do que outros. No entanto, não possibilita mensurar a diferença existente entre os 

mesmos. Já na escala intervalar é possível medir essa distância entre as categorias e 

interpretá-las, obtendo-se resultados mais relevantes.  Por último, a escala de razão apresenta 

uma única origem ou ponto zero, o que torna possível calcular as razões de pontos na escala, 

sendo, portanto, a mais sofisticada. 

No questionário, as questões que buscam descrever o perfil do gerente ou responsável 

pela atividade de seleção e avaliação, as características da empresa, da base de fornecedores e 

do relacionamento empresa-fornecedor, utilizaram escalas nominais e ordinais, uma vez que 
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são as mais indicadas para identificar e classificar elementos. A maior parte das questões, 

entretanto, foi elaborada com uma escala de intensidade de 5 pontos que varia entre discordo 

totalmente e concordo totalmente. Apesar de essa escala caracterizar uma do tipo ordinal, Hair 

et al. (2005) relatam a existência de evidências empíricas de que as pessoas percebem a 

diferença entre os pontos  com mesma magnitude, permitindo que a mesma seja tratada pelo 

pesquisador como uma escala intervalar. Vale destacar que a escolha da escala foi 

influenciada também pela facilidade de os indivíduos lidarem com esse tipo de estrutura. 

3.5.2 Pré-teste 

O pré-teste é utilizado para avaliar o entendimento das questões pelos respondentes, a 

coerência das respostas e, desse modo, identificar os ajustes necessários e as potenciais 

melhorias. 

De acordo com Hair et al. (2005), o tamanho da amostra de um pré-teste deve ser no 

mínimo quatro indivíduos e no máximo trinta. Para testar o questionário deste trabalho, o 

mesmo foi aplicado a uma amostra de oito indústrias do setor de alimentos localizadas na 

região metropolitana do Recife. As empresas foram escolhidas por conveniência para 

viabilizar a realização do pré-teste. Durante sua aplicação, foi possível analisar a estruturação 

das questões, verificar a compreensão do texto, avaliar se as opções de respostas eram 

excludentes e exaustivas, dentre outros aspectos. Foram, então, realizadas algumas melhorias 

no texto, conteúdo, escalas, estruturação e apresentação a fim de aprimorar o instrumento de 

coleta de dados. 

3.6 Processo de amostragem 

O processo de amostragem engloba a escolha da estrutura de amostra, a seleção do 

método da amostragem, a definição do tamanho da amostra, bem como a implementação do 

plano de amostragem traçado. 

A estrutura de amostragem representa a lista abrangente dos elementos dos quais a 

amostra é extraída. No presente estudo, a amostra das empresas foi retirada do Anuário 2008 

da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA). Apesar de a lista não 

abranger a indústria de alimentos em sua totalidade, ela representa 70% do setor, parte 

significativa, sendo apropriada para a realização da pesquisa. Além das empresas produtoras, 

o cadastro também reúne dados de empresas fornecedoras desse setor. Por essa razão, antes da 

retirada da amostra, foi preciso elaborar uma listagem apenas das indústrias de alimentos, o 

que evita incluir elementos que não pertencem ao público-alvo. 
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Os métodos de amostragem tradicionais são classificados como probabilísticos e não 

probabilísticos (HAIR et al., 2005). Ao contrário do que ocorre na amostragem não 

probabilística, os resultados extraídos a partir de uma amostra probabilística podem ser 

generalizados para a população com certo grau de segurança, sendo por isso escolhida para 

este trabalho. Dentre as técnicas mais utilizadas, a amostragem sistemática foi o método visto 

como o mais adequado para selecionar as empresas da lista. Esse processo de amostragem 

realiza uma seleção aleatória, tomando como base um ponto de partida na relação dos 

elementos. Definido o ponto de partida, os demais elementos relacionados são selecionados 

sistematicamente, considerando-se um intervalo previamente calculado com base no tamanho 

da relação e da amostra necessária, garantindo dessa forma a representatividade da população. 

As amostras aleatórias foram extraídas da relação sem reposição de elementos. Vale 

destacar que a dificuldade em obter o retorno dos respondentes ocasionou a necessidade de 

repetições do processo de amostragem sistemática até que se chegasse ao número adequado 

de respostas, isto é, ao tamanho da amostra calculado. 

Na definição do tamanho da amostra, o seu cálculo pode ser realizado com o auxílio de 

fórmulas estatísticas. Para tanto, faz-se necessária a definição do nível de precisão desejado 

ou erro amostral. aceitável (E0), o grau de segurança desejado (γ) e a variabilidade da 

população (σ2). 

Na maioria das situações, a informação sobre a variância da população é desconhecida, 

como no presente estudo. Em tais circunstâncias, o parâmetro pode ser estimado com base em 

estudos anteriores semelhantes, em opinião de especialista ou ainda mediante um estudo 

piloto (BARBETTA  et al., 2004;  HAIR et al., 2005). 

Não foram encontrados estudos anteriores com os quais fosse possível estimar a 

homogeneidade das indústrias brasileiras de alimentos. Em virtude da complexidade do setor 

de alimentos, também não foi considerada a possibilidade de um especialista estimar 

corretamente a variabilidade da população em estudo. Assim, a opção mais adequada para a 

presente pesquisa foi a realização de um estudo-piloto, em que a variância da amostra é 

generalizada para a população. 

De acordo com Barbetta et al. (2004), em pesquisas é bastante usual o grau de 

segurança de 95%, o que significa um intervalo de aproximadamente mais ou menos 1,96 

erros-padrão, o mesmo adotado no presente trabalho. O erro amostral aceitável também é 

determinado pelo pesquisador. Visto que a pesquisa envolve várias especificações, de acordo 
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com Crochran (1965), devem ser identificadas as margens de erro para as especificações 

consideradas mais relevantes. 

Definidas as variáveis do problema, foi aplicada a Fórmula 3.1 para o cálculo do 

tamanho inicial da amostra (BARBETTA  et al., 2004): 
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σγ=             (3.1) 

Em que: 

n0 é o tamanho inicial da amostra 

zy é a estatística de teste referente ao grau de segurança 

σ
2 é a variância da população 

E0 é o erro amostral máximo aceitável 

 

Como se trata de uma população finita, cujo tamanho é conhecido, foi aplicada em 

seguida a Fórmula 3.2 para a correção do valor da amostra, sugerida por Barbetta et al. 

(2004): 
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Em que: 

n é o tamanho da amostra 

N é o tamanho da população 

 

Com base nas expressões relacionadas, foram computados os valores de n para as 

especificações de maior relevância do estudo, adotando-se o n de maior valor encontrado 

como o tamanho da amostra para a presente pesquisa. Assim, foi determinado que, para 

assegurar a precisão e a generalização das descobertas, deveria ser selecionada uma amostra 

de 23 empresas, que foram escolhidas mediante o procedimento de amostragem sistemática 

descrito anteriormente. 

De posse de todas as definições necessárias - público alvo, estrutura de amostragem, 

método de amostragem e tamanho da amostra -, foi dado início à fase de implementação do 

plano de amostragem, na qual são colocadas em prática a seleção da amostra e a coleta dos 

dados. Visto que o tema por ora investigado se trata de uma atividade específica dentro das 
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organizações, decidiu-se direcionar o questionário aos gerentes de compras ou aos 

responsáveis pela atividade de seleção de fornecedores. 

3.7 Organização e análise dos dados 

A análise dos dados é útil para converter os dados coletados em conhecimento, ou seja, 

em informações relevantes para a tomada de decisão. Entretanto, antes da análise, faz-se 

necessário um minucioso trabalho de codificação e organização dos dados coletados. Nesta 

pesquisa, os dados foram tabulados e analisados com o auxílio do software STATISTICA 6.0 

(STATSOFT, 2001). 

Após a organização, inicia-se o processo de análise de dados. Para realizar tal atividade, 

o pesquisador dispõe de duas opções básicas: a estatística descritiva e a estatística inferencial 

(HAIR et al., 2005). No presente trabalho, foram realizados ambos os tipos de análise. 

A análise descritiva foi usada com o intuito de caracterizar algumas das questões em 

estudo, como o perfil do gerente de compras, as organizações investigadas, a base de 

fornecedores, o relacionamento empresa-fornecedor, bem como outras particularidades dos 

processos de seleção e avaliação de fornecedores em prática na indústria brasileira de 

alimentos. Já a análise inferencial foi aplicada para explorar e esclarecer as relações existentes 

entre as variáveis estudadas, assim como para testar as hipóteses geradas. 

Os testes de hipótese são técnicas estatísticas utilizadas para testar a veracidade das 

ideias formadas pelo pesquisador (BARBETTA et al., 2005), que neste trabalho foram 

formuladas durante os processos iniciais de revisão bibliográfica e levantamento das 

hipóteses, descritos nos itens 3.1 e 3.2. O ponto de partida para essa análise é a definição da 

hipótese nula (H0), aceita como verdadeira até ser provado estatisticamente o contrário, e da 

hipótese alternativa (H1), aceita quando há evidências suficientes para a rejeição da hipótese 

nula.  

A análise estatística dos dados amostrais fornecerá as evidências necessárias para julgar 

uma hipótese nula como verdadeira ou falsa. Esse julgamento é realizado com base no nível 

de significância que representa a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando, na 

verdade, ela é verdadeira, erro do Tipo I. Para este trabalho, foi adotado o nível de 

significância 5%, como é comumente adotado (BARBETTA et al., 2005). Isso significa que, 

se em algum dos testes for obtido um valor p>0,05, não há provas suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa como verdadeira. 

Após a definição do parâmetro de decisão representado pelo nível de significância, é 

preciso selecionar o teste estatístico mais adequado para as variáveis em análise. Para avaliar 
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as associações entre as diversas variáveis do estudo, foram utilizados diferentes testes que 

diferiram de acordo com os tipos das variáveis em análise e o atendimento dos pressupostos 

exigido por cada teste. Para a comparação entre uma variável nominal e outra ordinal ou 

intervalar, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. As relações entre os dados no mínimo 

ordinais foram apuradas por meio do coeficiente de correlação de Spearman, enquanto o 

coeficiente de correlação de Pearson foi aplicado na verificação das relações entre as 

variáveis intervalares. Algumas variáveis ainda foram comparadas com os valores de 

referência mediante a aplicação do teste-t para uma única média. 

O teste de Mann-Whitney é um tipo de teste não paramétrico, no qual não há suposição 

quanto à distribuição das variáveis e é usado para comparar a posição central de duas 

populações (BARBETTA et al., 2005). Já os testes de correlação medem numericamente o 

grau de relacionamento entre duas variáveis (HAIR et al., 2005).  Enquanto o teste de 

correlação de Pearson mensura a associação linear entre duas variáveis métricas, o teste de 

correlação de Spearman é uma alternativa nos casos em que não há uma relação linear ou a 

escala utilizada na coleta de dados tiver sido nominal ou ordinal. Por fim, o teste-t para uma 

única média ou teste de significância univariado é útil para comparar uma proposição sobre 

uma característica da amostra em relação a um padrão previsto ou conhecido (HAIR et al., 

2005). 

 Aplicou-se, além desses, o teste de análise fatorial comum associado ao coeficiente 

Alfa Cronbach. Segundo Hair et al. (2005), a análise fatorial comum usa apenas as variáveis 

comuns para derivar uma solução fatorial, sendo frequentemente utilizada para verificar a 

representação de um único construto. Ressalta-se que, para a aplicação do teste, é preciso ter 

um tamanho mínimo de amostra de cinco vezes o número das variáveis analisadas. Por tal 

razão, o teste foi aplicado em questões com no máximo quatro variáveis. O Alfa Cronbach é 

um tipo de teste de confiabilidade, aplicado para avaliar a coerência interna de um construto 

(Hair et al., 2005). 

Conforme foi dito anteriormente, os testes de correlação foram empregados para medir 

a força do relacionamento existente entre duas variáveis. Os coeficientes de correlação 

resultantes dessas análises podem variar de -1,00 a +1,00, em que o zero significa a 

inexistência de uma associação. Os valores negativos indicam uma relação inversa e os 

valores positivos uma relação de mesma direção. As conclusões sobre a intensidade das 

relações foram baseadas na Tabela 3.1 de regras práticas sobre o valor do coeficiente de 

correlação constituída por Hair et al. (2005).  
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 Tabela 3.1- Regras práticas sobre o valor do coeficiente de correlação 

VARIAÇÃO DO COEFICIENTE FORÇA DE ASSOCIAÇÃO 

±0,91 – ±1,00 Muito forte 

±0,71 – ±0,90 Alta 

±0,41 – ±0,70 Moderada 

±0,21 – ±0,40 Pequena, mas definida 

±0,01 – ±0,20 Leve, quase imperceptível 

Fonte: Hair et al. (2005) 
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4 ANÁLISE DESCRITIVA  

A pesquisa investigou as ferramentas e técnicas para a seleção e avaliação de 

fornecedores na indústria brasileira de alimentos, tendo como base uma amostra de 23 

empresas. Os dados foram coletados entre maio e agosto de 2009 por meio de questionários 

eletrônicos, cujas questões foram divididas em 6 seções: informações gerais, englobando o 

perfil do gerente e da empresa, o perfil dos fornecedores da organização,  o relacionamento 

entre a empresa e seus fornecedores, o processo de seleção, os critérios de seleção e o 

processo de avaliação de desempenho. 

As questões abordadas em cada uma dessas seções foram detalhadamente analisadas. Os 

resultados encontrados por meio das estatísticas descritivas são descritos e discutidos 

seguindo-se a mesma estrutura do questionário. 

4.1 Perfil da amostra 

Os dados coletados na primeira seção do questionário - informações gerais - fornecem 

uma visão do perfil dos responsáveis pela atividade de seleção e avaliação de fornecedores 

dentro das organizações. A partir do número de funcionários, também foi possível verificar o 

porte das empresas da amostra, tendo como base a classificação do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2009) determinadas pelo número de 

funcionários, conforme está descrito na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1– Classificação da Indústria 

Classificação das 
indústrias Microempresas 

Pequenas 
empresas 

Médias 
empresas 

 Grandes 
empresas 

Número de funcionários De 1 a 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Mais de 500 

Fonte: SEBRAE (2009) 

No que diz respeito ao perfil dos gestores, foi visto que à frente da atividade em estudo 

há um pouco mais de gerentes do sexo masculino (57%) do que feminino (43%), estando os 

mesmos predominantemente na faixa etária entre 30 e 49 anos. Entre os participantes da 

pesquisa, 30% dos gestores têm uma idade entre 20 e 29 anos, um percentual significativo de 

jovens na posição de gerência, enquanto apenas 4% responderam estar na faixa etária entre 50 

e 59 anos, não havendo respondentes com mais de 60 anos. A maior parcela dos gerentes, 

constituindo aproximadamente 66% da amostra, possui entre 30 e 49 anos.  

No questionário, foi solicitado que os respondentes fornecessem informações sobre sua 

formação, mais especificamente sobre os cursos de graduação e pós-graduação a fim de se 
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identificar o tipo de preparação dos gestores responsáveis pela atividade de seleção e 

avaliação de fornecedores na indústria foco da pesquisa. A pergunta, entretanto, não foi 

suficientemente clara, o que implicou um retorno de apenas 15 respostas corretas. Conforme 

está retratado na Figura 4.1, observou-se uma variedade entre os cursos de formação dos 

gerentes, com maior destaque para o curso de Administração, que compreende 6 dos 15 que 

responderam a essa questão. Vale ressaltar que 2 dos gerentes apresentam formação em 

engenharia de alimentos, área bem específica para a indústria estudada, enquanto 4 dos 

respondentes (27%) não completaram o nível superior. Isso mostra um percentual 

considerável de gerentes com baixo nível de preparação, quando conhecimentos específicos 

da área são indispensáveis para uma adequada organização e monitoramento das funções de 

modo a assegurar resultados positivos para a operação. 
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Figura 4.1- Histograma referente à formação dos gestores 

Uma das questões do questionário buscava observar as áreas sob a responsabilidade dos 

gerentes investigados na presente pesquisa. De fato, a maior parte dos gestores (19 dos 21 

respondentes) é responsável pelo setor de compras, o que representa 83% da amostra. A 

Figura 4.2 expõe os demais resultados encontrados. 
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Figura 4.2- Histograma referente à área de atuação dos gestores 

No intuito de avaliar a experiência dos participantes na sua área de atuação, foi 

levantado o tempo de permanência na função atual, bem como os anos de trabalho na área em 

questão. Foi visto que 48% dos profissionais exercem sua função atual há mais de 3 anos, 

enquanto 30% estão no cargo entre 1 e 3 anos e 22% há menos de 1 ano. 

Quanto ao tempo de experiência na área de atuação, incluindo trabalhos em outras 

empresas, a Figura 4.3 mostra que parcela significativa, quase 60%, trabalha há mais de 5 

anos na área e apenas 13% relataram estar há menos de 2 anos envolvidos com a atividade. 

Esses resultados evidenciam um certo percentual de profissionais ainda com pouca 

experiência, provavelmente devido à parcela de gestores jovens, mas mostra, por outro lado, 

um potencial de desenvolvimento.  
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Figura 4.3- Histograma referente ao tempo de atuação na área 

Por fim, o número de funcionários de cada empresa foi levantado para apurar o porte 

das empresas participantes do presente estudo. Das 23 empresas respondentes, de acordo com 

as categorias definidas pelo SEBRAE (2009), 11 são classificadas como empresa de grande 

porte, constituindo a maior participação na pesquisa com 48%. As empresas de médio porte 

representam 26% das indústrias investigadas, conforme está ilustrado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 - Diagrama referente ao porte das empresas participantes da pesquisa 



Capítulo 4  Análise Descritiva 

54 

Esse resultado evidencia que a amostra é constituída principalmente de indústrias de 

grande porte, das quais se espera observar procedimentos mais avançados na tarefa de 

selecionar e avaliar empresas contratadas, evidenciando as melhores práticas do mercado. 

4.2 Perfil dos fornecedores 

Nessa seção, foram levantadas questões relativas à base de fornecedores sob a 

responsabilidade dos gestores pesquisados. Ainda foram analisadas questões sobre o impacto 

da performance do fornecedor no desempenho da organização, a importância do processo de 

seleção para o resultado da empresa e, finalmente, os problemas advindos da escolha de 

fornecedores inadequados. 

Dentre os 23 profissionais investigados, 18 são responsáveis por fornecedores de 

matéria-prima e 4 por matéria-prima e serviços logísticos. Nenhum dos participantes da 

pesquisa responde exclusivamente por fornecedores de serviços logísticos, enquanto um dos 

gestores relatou ser responsável por fornecedores de outra natureza. Isso significa que 95% 

dos participantes selecionam fornecedores de matérias-primas, elemento foco da presente 

pesquisa, o que garante a consistência da amostra e possibilita comparações relevantes.  

Quanto ao tamanho da base de fornecedores, verifica-se que boa parte das empresas 

investigadas (9) apresenta uma base de fornecedores reduzida, constituída de 2 a 5 

fornecedores. A mesma quantidade de empresas (9) apresenta uma base formada por mais de 

20 fornecedores. Os demais resultados estão ilustrados na Figura 4.5. 

Vale ressaltar que o número de empresas com uma base reduzida pode refletir tanto o 

movimento das empresas de diminuir a base de fornecedores para estreitar o relacionamento 

entre as organizações, como pode ser o resultado das condições específicas do tipo de material 

ou serviço comprado ou contratado. Por outro lado, empresas com uma base diversificada 

podem ter optado por essa alternativa para evitar depender de poucos fornecedores. No 

entanto, tais questões não foram abordadas no questionário por não constituírem o foco desta 

pesquisa. 
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Figura 4.5- Histograma referente ao tamanho da base de fornecedores 

 

No que diz respeito à importância dada pelas organizações ao processo de seleção, a 

questão 2.4 avaliou com que intensidade os gestores concordavam com as afirmativas 

descritas na Tabela 4.2. Nessa tabela, também estão relacionadas as estatísticas referentes a 

cada afirmativa. Em geral, todas as empresas concordam com a importância de um processo 

de seleção eficiente que possa resultar na escolha de fornecedores adequados, uma vez que o 

impacto do desempenho de um fornecedor é significativo para a performance da organização. 

Todas as afirmativas apresentaram uma pontuação média acima de 4, estando as 3 primeiras 

afirmativas acima de 4,7. As estatísticas ainda mostram que a variabilidade das respostas é 

baixa, sendo elevada apenas para a quarta afirmativa na qual o desvio-padrão atingiu 

1,029217. 
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Tabela 4.2- Estatísticas referentes ao grau de concordância das empresas em relação à importância do 

processo seletivo para o desempenho das organizações 

Questão N Média Mediana  Moda Desvio-
Padrão 

O processo de seleção é importante 
para o desempenho da organização 

23 4,83 5,00 5,00 0,39 

A escolha indevida de fornecedores 
gera problemas 

23 4,74 5,00 5,00 0,45 

Problemas advindos de maus 
fornecedores impacta na 
performance da sua organização 

23 4,74 5,00 5,00 0,54 

A performance do fornecedor 
interfere na forma como a 
organização atende a seus clientes 

23 4,17 4,00 5,00 1,03 

 

A questão 2.5 buscou avaliar os problemas enfrentados pelas indústrias em decorrência 

da escolha de fornecedores indevidos. Os respondentes foram solicitados a analisar as 

consequências relatadas na Tabela 4.3 para demonstrar seu grau de concordância. De acordo 

com as estatísticas, todos os problemas relacionados apresentaram valores significativos que 

confirmam a existência deles no ambiente organizacional e a relevância de um processo 

adequado para a seleção de fornecedores.  

Tabela 4.3 - Estatísticas referentes ao grau de concordância das empresas em relação aos problemas 

enfrentados pela escolha de fornecedores indevidos 

Questão N Média Mediana  Moda Desvio-
Padrão  

Atraso de pedidos 23 4,43 4,00 Múltiplas 0,59 

Entregas em não conformidade 
com o pedido 

23 4,22 4,00 Múltiplas 0,90 

Problemas de relacionamento com 
o fornecedor                                                                                                       

23 4,22 4,00 4,00 0,67 

Dificuldade de adaptação do 
fornecedor às necessidades da 
empresa 

23 4,22 4,00 4,00 0,52 

Aumento do custo 23 4,13 4,00 Múltiplas 0,87 

Redução da qualidade de seu 
produto 

23 4,09 4,00 Múltiplas 0,95 

Problemas com o seu cliente 23 3,83 4,00 4,00 1,11 

Dificuldade de negociação de 
preços e reajustes 

23 3,74 4,00 4,00 0,91 
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Vale ressaltar que, apesar de as médias dos dois últimos fatores apresentarem-se abaixo 

do nível quatro da escala correspondente a “Concordo”, ao realizar o teste-t para uma única 

média, não foram encontradas evidências significativas para se rejeitar a hipótese nula e 

aceitar que a média para essas variáveis difere de quatro. As estatísticas do teste podem ser 

observadas na Tabela 4.4 a seguir. 

Tabela 4.4– Estatísticas do teste – t para uma única média 

Variáveis N Média Desvio -
Padrão Valor-t df p 

Problemas com clientes 23 3,82 1,11 -0,74867 22 0,461985 

Dificuldades na negociação 23 3,73 0,91 -1,36672 22 0,185519 
 

4.3 Relacionamento empresa-fornecedor 

As questões desta seção visam verificar o tipo de relacionamento estabelecido 

atualmente entre as organizações e seus fornecedores, bem como as alterações ocorridas em 

decorrência das mudanças do ambiente de negócio e das novas exigências do mercado. Além 

disso, foram avaliados alguns conceitos, tais como: relacionamento de longo prazo, 

compartilhamento de informações entre empresa e fornecedores, atitude do fornecedor e 

investimentos para a construção de relacionamentos. 

Quanto ao tipo de relacionamento firmado entre as organizações e seus fornecedores, a 

maior parcela dos participantes afirmaram construir relacionamentos de longo prazo com 

empresas fornecedoras, o que compreende 65% da amostra. Apenas 4 empresas relataram 

estabelecer relacionamentos de curto prazo e o mesmo número respondeu a médio prazo. Isso 

confirma o movimento das empresas em direção a relações estreitas e duradouras com seus 

fornecedores, que passam a ser vistos não mais como adversários e sim como parceiros de 

negócios. 

Nesta seção, também foram levantados alguns pontos sobre a percepção das empresas 

no que diz respeito ao estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, conforme pode ser 

observado nas afirmativas dispostas na Tabela 4.5. Analisando as estatísticas descritivas, 

verifica-se que, de fato, o relacionamento empresa-fornecedor é visto como uma forma de se 

obterem vantagens competitivas e se atingirem os objetivos estratégicos da organização. 

Todas as afirmações apresentaram medidas de tendência central (média, mediana e moda) em 

torno do nível quatro, o que corresponde a “Concordo” na escala de cinco pontos atribuída a 

essa questão. As medidas de dispersão (variância e desvio-padrão) encontradas são 

relativamente baixas, o que indica que as respostas estão razoavelmente próximas da média. 
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 Tabela 4.5- Estatísticas referentes ao grau de concordância das empresas em relação ao 

estabelecimento de relacionamentos de longo prazo 

Questão N Média Mediana  Moda Desvio-
Padrão 

A organização dá preferência aos 
relacionamentos de longo prazo 
para adquirir vantagens competitivas 

23 4,22 4,00 4,00 0,67 

O desempenho da organização 
sofre influência do relacionamento 
estabelecido com o fornecedor 

23 4,00 4,00 4,00 0,74 

Para atingir os objetivos 
estratégicos, a organização prefere 
o estabelecimento de 
relacionamentos mais estreitos 

23 3,91 4,00 4,00 0,85 

O tipo de relacionamento sofreu 
alterações em decorrência das 
mudanças no ambiente 

23 3,87 4,00 4,00 0,81 

 

Uma análise de confiabilidade mostrou que as questões Q.3.2.2 (Influência da relação 

empresa-fornecedor sobre o desempenho da organização), Q.3.2.3 (Preferência por 

relacionamentos estreitos para o alcance de objetivos estratégicos) e Q.3.2.4 (Preferência por 

relacionamentos de longo prazo para adquirir vantagens competitivas) podem ser combinadas 

para mensurar a percepção das indústrias quanto ao estabelecimento de relações estreitas e 

duradouras com seus fornecedores como estratégia para melhorar os resultados da 

organização. O teste aplicado obteve um Alfa Cronbach de 0,698, o que, de acordo com a 

classificação de Hair et al. (2005), é considerado uma associação moderada. Uma análise 

fatorial comum identificou um percentual de variação total significativa de 63%, confirmado a 

representação do construto em análise. 

Da mesma forma como foram analisados os problemas advindos de fornecedores 

inadequados, foi solicitado aos respondentes que avaliassem os resultados percebidos pelo 

estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com seus fornecedores. Com base nas 

estatísticas expostas na Tabela 4.6, todos os benefícios relacionados receberam pontuação 

significativa, com destaque para o aumento da flexibilidade e da redução dos custos da 

operação, cujas médias foram 4,48 e 4,35, respectivamente. Isso evidencia que as empresas 

realmente enxergam a construção de relações estreitas com seus fornecedores como um meio 

de melhorar a performance global da organização e, dessa forma, atingirem melhores 

resultados. 
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 Tabela 4.6- Estatísticas referentes ao grau de concordância das empresas em relação aos resultados 

percebidos do relacionamento de longo prazo com fornecedores 

Questão N Média Mediana  Moda Desvio-
Padrão 

Aumento da flexibilidade 23 4,48 5,00 5,00 0,66 

Redução dos custos da operação 23 4,35 4,00 5,00 0,77 

Melhoria do controle de recursos 23 4,30 4,00 4,00 0,63 

Informações mais rápidas 23 4,26 4,00 4,00 0,75 

Melhoria da gestão de ativos 
(estoques) 

23 4,22 4,00 5,00 0,79 

Melhoria da qualidade de seus 
produtos/ serviços 

23 4,22 4,00 4,00 0,67 

Melhoria no plano de produção            23 4,13 4,00 Múltiplas 0,87 

Aumento da produtividade 23 3,87 4,00 4,00 0,97 

Redução do fluxo de trabalho             23 3,69 4,00 Múltiplas 0,93 

  

Para os dois últimos fatores “Aumento da produtividade” e “Redução do fluxo de 

trabalho”, também se realizou o teste-t para uma única média no intuito de se averiguar se a 

média para essas respostas difere de 4 (“Concordo”). A hipótese nula é de que a média não é 

diferente de 4. As estatísticas resultantes do teste, expostas na Tabela 4.7, não fornecem 

evidências suficientes para se rejeitar a hipótese nula, ou seja, as indústrias concordam, em 

média, que esses fatores são percebidos como um resultado do relacionamento de longo prazo 

com os fornecedores. 

 Tabela 4.7- Estatísticas do teste – t para uma única média 

Variáveis N Média Desvio -
Padrão Valor-p df p 

Aumento da produtividade 23 3,87 0,97 -0,64631 22 0,524762 

Redução do fluxo de trabalho 23 3,70 0,93 -1,57603 22 0,129291 
 

4.4 Processo de seleção 

Na quarta seção do questionário, foram investigadas questões sobre os processos 

praticados nas indústrias estudadas para a seleção de fornecedores. As questões abordaram a 

padronização e a formalização do processo, as técnicas utilizadas para a seleção e a percepção 

da empresa quanto à eficiência dos métodos utilizados. 

De acordo com os dados amostrais, 15 empresas (65%) afirmaram apresentar processos 

de seleção de fornecedores formalizados e padronizados, enquanto os 35% restantes dos 

respondentes disseram trabalhar com processos informais na escolha de seus fornecedores. 

Isso evidencia que, apesar do consentimento da importância de processos adequados para a 
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seleção, a atividade ainda é realizada de forma não programada, expondo um vasto espaço 

para desenvolvimentos e aperfeiçoamentos. 

Dentre as 8 empresas que não apresentam processos formais, 38% responderam que 

existe a previsão de formalizar e padronizar os procedimentos e, inclusive, já existe um 

planejamento; 50% afirmaram que pretendem, porém que não há uma previsão, e 13% 

confirmaram não haver a intenção de fazê-lo. 

Considerando as empresas que já apresentam processos formais, observa-se que, das 15 

empresas investigadas, 11 formalizaram seus processos há menos de 3 anos e apenas 5 

concretizaram a formalização há mais de 5 anos, conforme está ilustrado na Figura 4.6. Esses 

resultados retratam a preocupação recente com a utilização de processos adequados para a 

seleção de empresas fornecedoras.  
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Figura 4.6- Histograma referente ao tempo de formalização e padronização dos processos de seleção 

 

As mesmas 15 organizações foram solicitadas a identificar o nível de dificuldade 

percebido na execução da atividade após a formalização e padronização dos processos. Os 

dados amostrais, dispostos na Tabela 4.8, mostram que, em média, as empresas acreditam que 

a tarefa se tornou “Um pouco mais fácil” após a formalização e padronização, porém a moda 

indica que a tarefa foi descrita em maior frequência como “Mais fácil”. O desvio-padrão 

encontrado (1,53) para uma escala de sete pontos revela a existência de certa variabilidade 

entre as respostas. Dessa forma, verifica-se que a formulação de procedimentos estruturados 

não indica por si só que o processo decisório da escolha dos fornecedores será mais fácil, 



Capítulo 4  Análise Descritiva 

61 

sugerindo que os métodos aplicados também exercem influência no nível de dificuldade da 

atividade. 

Tabela 4.8- Estatísticas referentes à questão sobre a dificuldade do processo de seleção 

Questão N Média Mediana Moda Frequência da 
Moda 

Desvio-
Padrão 

Nível de dificuldade da tarefa 
de seleção de fornecedores 
após a formalização e 
padronização dos processos 

15 4,93 6 6 7 1,53 

 

A pesquisa buscou identificar os métodos utilizados pelas indústrias brasileiras de 

alimento no processo seletivo de fornecedores, solicitando aos respondentes que 

relacionassem as técnicas aplicadas nessa atividade. Algumas empresas identificaram mais de 

um método. Verificou-se que a maior parcela das organizações estudadas (65%) lança mão da 

avaliação informal para escolher seus fornecedores. Boa parte delas (57%) afirmou utilizar 

métodos categóricos. A soma ponderada é aplicada por 22% dos respondentes, enquanto o 

método de custo total de propriedade (Total cost of ownership - TCO) é adotado por 17% dos 

mesmos. Dentre as 23 empresas da amostra, apenas uma relatou utilizar métodos de apoio à 

decisão multicritério. As metodologias de programação matemática, técnicas estatísticas e 

DEA foram indicadas por 2 empresas, cada, conforme pode ser observado na Tabela 6 do 

Apêndice II. Vale salientar que os métodos mais mencionados nesta questão referem-se às 

técnicas que envolvem maior subjetividade, o que pode vir a refletir-se na eficiência e na 

eficácia da decisão. 

No intuito de avaliar a eficiência dos processos de seleção atualmente praticados na 

indústria, os gerentes foram solicitados a demonstrar seu grau de concordância com as 

afirmativas relacionadas na Tabela 4.9. Diante dos dados levantados, observa-se a 

concordância das empresas quanto à importância da formalização e padronização do processo 

de seleção, que recebeu a maior pontuação média (4,3), apresentando a mediana 4 

(“Concordo”) e a moda no patamar de 5 (“Concordo totalmente”). As demais afirmativas 

receberam pontuações significativas, acima de 4, com desvios-padrão relativamente baixos, o 

que indica que as empresas julgam seus processos e métodos de seleção relevantes e 

eficientes. 
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Tabela 4.9- Estatísticas referentes ao grau de concordância das empresas em relação à importância e  

influência dos processos de seleção no desempenho da organização  

Questão N Média Mediana  Moda Frequência 
da Moda 

Desvio-
Padrão 

É importante a formalização 
e padronização do processo 
de seleção 

23 4,3 4 5 11 0,82 

O processo de seleção de 
fornecedores resulta na 
escolha adequada de 
fornecedores 

23 4,17 4 4 13 0,65 

O método utilizado no 
processo de seleção é 
determinante para a 
qualidade da escolha 

23 4,09 4 4 14 0,73 

O processo de seleção 
utilizado é eficiente 23 3,96 4 4 13 0,77 

Os fornecedores 
selecionados desempenham 
suas funções 
satisfatoriamente 

23 3,87 4 4 14 0,81 

4.5 Critérios de avaliação 

Neste tópico, são discutidos os resultados encontrados em relação aos critérios 

utilizados para a avaliação de fornecedores em diferentes etapas do processo de seleção e para 

finalidades distintas. Também foram abordados alguns aspectos da padronização do conjunto 

de critérios para o processo de seleção de fornecedores. 

Em concordância com o percentual de empresas que apresentam processos formalizados 

e padronizados para a atividade de seleção, 61% dos respondentes afirmaram contar com um 

conjunto padronizado de critérios para avaliar fornecedores durante a seleção, enquanto os 

39% restante não o fazem. 

A Figura 4.7 mostra que, dentre as 14 empresas com relação padronizada de critérios de 

seleção, 3 padronizaram seu conjunto de critérios há mais de 5 anos e 8 das empresas 

concretizaram a padronização apenas nos últimos 3 anos. Diante desses dados, evidencia-se 

mais uma vez a preocupação recente com a adequação das ferramentas e técnicas para a 

seleção apropriada de fornecedores. 
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Figura 4.7- Histograma referente ao período de  padronização do conjunto de critérios para a seleção de 

fornecedores 

Os profissionais também foram questionados quanto à existência de algum tipo de 

diferenciação entre o conjunto de critérios para a seleção de fornecedores de curto e médio 

prazo e o conjunto aplicado na escolha de fornecedores para o estabelecimento de 

relacionamentos de longo prazo. Observou-se que 57% das empresas fazem essa distinção ao 

selecionarem seus fornecedores, enquanto 43% dos respondentes relataram que os mesmos 

critérios são utilizados em ambas as situações. 

Tendo-se em vista os conjuntos aplicados por cada empresa, foi solicitado que cada 

profissional relacionasse os critérios utilizados na fase de pré-seleção, bem como na seleção 

de fornecedores de curto, médio e longo prazo. A partir dessa questão, foi analisado o número 

de critérios envolvidos no processo decisório, assim como os critérios mais levados em 

consideração pelas indústrias estudadas. Esta última característica foi analisada a partir do 

número de indicações recebidas, ou seja, cada critério foi pontuado de acordo com o 

percentual de empresas que o indicaram como fator de avaliação. 

Na pré-seleção de fornecedores, isto é, na fase de qualificação dos candidatos 

potenciais, observou-se que a maior parte das organizações já lança mão de uma quantidade 

considerável de critérios de avaliação. Foi constatado que 81% das empresas trabalham com 

mais de 10 critérios nessa fase. A Figura 4.8 mostra os demais resultados encontrados, não 

havendo nenhuma citação de processos de pré-seleção com menos de 4 critérios. 
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Figura 4.8- Histograma referente à quantidade de critério avaliados na fase de pré-seleção de 

fornecedores 

Nesta fase de qualificação, o critério “Entrega” foi o mais citado pelas empresas 

investigadas, compreendendo 100% da amostra. Em seguida, aparece o atributo “Preço”, 

relacionado por 87,5% dos respondentes. A “Credibilidade” e a “Localização geográfica” do 

fornecedor são consideradas na etapa de pré-seleção por 81,25% das empresas. O 

“Compromisso” também é avaliado por um percentual significativo da amostra, 75%. 

Surpreendentemente, a “Qualidade” aparece apenas na sexta colocação, juntamente com 

“Instalações e capacidade de produção”, cada um sendo indicado por 68,75% dos 

respondentes. Os percentuais dos demais critérios citados nessa fase do processo de seleção 

encontram-se relacionados na Tabela 1 do Apêndice II. A lista dos atributos foi composta com 

base na revisão literária. Apenas um dos atributos listados não foi citado pelas indústrias 

pesquisadas: “Sistemas de informação”. As “Certificações de qualidade” foram relacionadas 

por apenas 7 das 16 empresas, menos de 50% do total. Observa-se que na etapa de 

qualificação de potenciais candidatos ao fornecimento, além dos critérios básicos (preço, 

qualidade e entrega), as indústrias já avaliam alguns aspectos qualitativos, como a 

credibilidade e o compromisso. No entanto, apesar da consideração de critérios adicionais, o 

“Preço” ainda representa um fator de grande importância na classificação dos fornecedores e a 

“Localização geográfica” ainda consta entre os mais citados, o que não era esperado. 
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Já na seleção de fornecedores de curto e médio prazo, o número de critérios utilizado  

reduz-se. A Figura 4.9 ilustra o número de respondentes em relação à quantidade de critérios 

avaliados. Verifica-se que o número de organizações que trabalham com mais de 10 critérios 

para a seleção de fornecedores de curto e médio prazo cai para 6, enquanto a parcela de 

empresas que utiliza até  7 critérios sobe para 4, ou aproximadamente 30%. 
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Figura 4.9- Histograma referente à quantidade de critérios avaliados para a seleção de fornecedores de 

curto e médio prazo 

Na seleção desse tipo de fornecedor, o preço é o fator mais considerado pelas indústrias 

estudas, sendo indicado por todas as empresas da amostra. Em seguida, surgem os atributos 

“Compromisso” e “Localização Geográfica”, cada um sendo indicado por 84,62% das 

indústrias em estudo.  A “Entrega” foi o quarto critério mais citado, sendo mencionado por 

76,92% dos respondentes. Ainda aparecem com destaque os critérios “Credibilidade”, 

“Qualidade” e “Eficiência”, todos relacionados por 69,23% dos respondentes. Percebe-se que, 

mesmo na escolha de fornecedores para curto e médio prazo, as indústrias têm considerado 

fatores qualitativos em suas avaliações. Contudo, nota-se que o grande norteador do processo 

de seleção de tal tipo de fornecedor é o atributo preço. As demais pontuações estão 

relacionadas na Tabela 2 do Apêndice II. 
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Para a seleção de fornecedores de longo prazo, o número de critérios utilizados mantém-

se bastante elevado. Nessa fase, 85% dos participantes confirmam avaliar os candidatos em 

mais de 10 aspectos distintos ao passo que apenas 15% afirmam aplicar entre 4 e 7 critérios na 

avaliação dos potenciais fornecedores. 

Analisando os fatores mais considerados na escolha de fornecedores para o 

estabelecimento de relacionamentos duradouros, verifica-se que dois critérios qualitativos se 

encontram no topo da lista: “Credibilidade” e “Compromisso”. Cada um compreende 

aproximadamente 70% das indicações. Logo em seguida estão os atributos “Eficiência” 

(61,54%) e “Qualidade” (61,54%). Na próxima colocação, o critério “Entrega” é 

acompanhado dos atributos “Capacidade Técnica de Pessoal”, “Flexibilidade”, “Localização 

Geográfica” e “Preço”, cada um sendo mencionado por 53,85% das indústrias. A partir desses 

resultados, fica caracterizada a incorporação de critérios qualitativos na escolha dos 

fornecedores para relacionamentos de longo prazo. A relação completa dos critérios, com suas 

respectivas pontuações, pode ser observada na tabela 3 do apêndice II. 

Dentre as empresas que relataram avaliar seus fornecedores de curto, médio ou longo 

prazo com o mesmo conjunto de critérios, observa-se também uma quantidade considerável 

de aspectos analisados no processo. Todas as indústrias afirmaram avaliar os candidatos com 

base em mais de 10 critérios.  

Nesse grupo de empresas, todos os respondentes indicaram como fator de avaliação a 

“Credibilidade”. Em seguida, foram relacionados por 88,89% das indústrias os fatores: 

“Compromisso”, “Capacidade de cooperação”, “Entrega”, “Flexibilidade”, “Preço” 

“Conformidade com os procedimentos”, “Instalações e capacidade de produção” e 

“Localização Geográfica”. Além desses, mais 15 critérios aparecem com um percentual 

significativo de citações, acima de 65%, o que confirma a ampla adoção de tais atributos no 

julgamento de seleção de fornecedores dessas empresas. Destaca-se ainda a forte presença de 

fatores qualitativos no processo decisório. Os critérios com menor citação foram “Histórico de 

relações trabalhistas” e “Sistemas de informação”, relacionados apenas por 1 respondente 

cada um. A listagem completa encontra-se na Tabela 4 do Apêndice II. 

Por fim, as indústrias participantes da pesquisa foram solicitadas a indicar os 3 critérios 

de maior importância na decisão do processo seletivo de seus fornecedores. A Tabela 4.10 

mostra a frequência de cada atributo em cada uma das três posições de importância. 

Analisando as freqüências encontradas, percebe-se facilmente a ordem de prioridade entre os 

critérios empregados no processo decisório. O atributo “Qualidade” foi ranqueado na primeira 
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colocação por 11 das empresas investigadas. O fator “Preço” recebeu 12 indicações para a 

segunda colocação ao passo que a “Entrega” foi classificada na terceira colocação por 6 

respondentes, recebendo a maior pontuação em relação aos demais critérios. 

Tabela 4.10- Classificação dos critérios de seleção quanto à sua importância no processo decisório 

Critérios 1 ª Lugar 2ª Lugar  3ª Lugar  
Atendimento das especificações de 
embalagens 0 0 1 

Atitude em relação à empresa contratante 0 0 1 

Capacidade de cooperação 0 1 1 

Capacidade técnica de pessoal 1 0 0 

Certificações de qualidade 2 1 1 

Compromisso 2 0 2 

Credibilidade 0 1 1 

Entrega 2 2 6 

Gestão e organização 0 1 0 

Impressão no contato pessoal 1 0 0 

Intalações e capacidade de produção 0 0 1 

Localização geográfica 0 0 2 

Negocios passados feitos com a empresa 0 0 1 

Posição financeira 0 1 1 

Preço 3 12 2 

Qualidade 11 3 1 

Responsabilidade Socioambiental 0 0 1 
 

Os resultados desse item mostram que, de fato, o preço não é considerado o mais 

importante, porém continua entre os principais, mais especificamente como o segundo 

principal fator de julgamento. Tal evidência leva a crer que a hipótese H10 levantada durante 

as pesquisas literárias não condiz com a realidade, uma vez que o “Preço” ainda é visto como 

mais relevante do que a “Entrega”. 

Os resultados encontrados mostram a diversidade de critérios utilizados para a seleção 

de fornecedores, levando a acreditar na veracidade da hipótese H11 de que, na seleção de 

fornecedores, outros critérios são utilizados além do “Preço”, “Qualidade” e “Entrega”. 

Verifica-se que, efetivamente, os fornecedores são avaliados com base em uma 

variedade de critérios, que muitas vezes podem ser contraditórios e, nesse caso, o aumento da 

performance em um ocorre em detrimento do desempenho de outros. Isso ressalta a 

necessidade de métodos de seleção capazes de manipular diferentes e conflitantes critérios e, 
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ao mesmo tempo, diminuir a subjetividade da avaliação, aumentando, assim, a eficiência dos 

resultados. 

4.6  Avaliação de desempenho 

As questões desta seção abordaram a atividade de monitoramento de fornecedores por 

meio da avaliação de desempenho. Foram discutidos assuntos sobre a formalização e 

padronização dos processos, frequência das avaliações, métodos e critérios utilizados, 

resultados, divulgação e, por fim, ações corretivas.  

Durante a pesquisa bibliográfica do presente estudo, foi visto que tão importante quanto 

selecionar bem os fornecedores é monitorar seu desempenho a fim de identificar possíveis 

desvios e providenciar as ações corretivas necessárias, assegurando assim o alcance dos 

objetivos desejados. Contudo, o resultado encontrado na pesquisa de campo mostra que uma 

parcela considerável da amostra (35%) não avalia o desempenho de seus fornecedores, 

enquanto 65% das empresas investigadas efetivamente acompanham a performance de seus 

fornecedores. 

Dentre as empresas que afirmam realizar algum tipo de avaliação de desempenho, a 

Figura 4.10 ilustra que 80% dos respondentes apresentam processos de avaliação 

formalizados e padronizados, o que evidencia a relevância da atividade dentro das 

organizações. 
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Figura 4.10- Histograma referente à formalização e padronização do processo de avaliação de 

desempenho 
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No que diz respeito à frequência com que as organizações avaliam seus fornecedores, 

observou-se que boa parte das empresas realiza o acompanhamento do desempenho 

freqüentemente. A Figura 4.11 mostra que 27% das indústrias investigadas monitoram seus 

fornecedores anualmente e 20% o fazem apenas quando há necessidade. Este último caso, de 

acordo com os respondentes, refere-se às situações em que se identifica de imediato alguma 

não conformidade. Apenas 27% realizam a avaliação mensalmente ou sempre que há entrega 

ou prestação de serviço. Visto isso, observa-se que apenas uma pequena parcela das 

organizações acompanha frequentemente a atividade dos contratados. 
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Figura 4.11- Histograma referente à frequência da avaliação de desempenho 

 

Da mesma forma que foram investigados os métodos para a seleção de fornecedores, a 

pesquisa buscou identificar as técnicas utilizadas para a avaliação de desempenho. Nessa 

atividade, os métodos categóricos também respondem por um percentual significativo da 

amostra, 60%, sendo o método mais citado pelas empresas estudadas. Em seguida, aparecem 

os “Indicadores de desempenho (Key performance Indicator – KPI)”, relacionados por 

33,33% das indústrias, e “Checklist”, por 26,67% dos respondentes. Os demais métodos 

receberam 3 ou menos indicações cada um. Os resultados dessa questão podem ser 
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visualizados na Tabela 7 do Apêndice II. Observa-se que a subjetividade está bastante 

presente no monitoramento dos fornecedores assim como no processo seletivo. 

Os participantes desta pesquisa foram também questionados sobre a padronização do 

conjunto de critérios para a avaliação de desempenho bem como sua composição. De acordo 

com a Figura 4.12, verifica-se que, em conformidade com a padronização dos critérios de 

seleção, 60% das organizações trabalham com um conjunto-padrão de critérios. 
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Figura 4.12- Histograma referente à padronização do conjunto de critérios para a avaliação de 

desempenho 

 

Em relação à composição desses conjuntos, foi visto que as indústrias trabalham com 

uma quantidade menor de critérios para a atividade de avaliação de desempenho em 

comparação com a atividade de seleção, conforme era esperado. Os dados expostos na Figura 

4.13 retratam que 53% das organizações utilizam até 7 critérios. No entanto, um percentual 

ainda significativo de empresas (27%) confirma monitorar as empresas fornecedoras tendo 

como base mais de 10 aspectos diferentes.  
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Figura 4.13- Histograma referente à quantidade de critérios para a avaliação de desempenho 

 

A mesma análise foi realizada para apurar os fatores de maior consideração na avaliação 

de fornecedores. O critério que mede a performance de entrega (pontualidade e 

conformidade) foi o mais citado, o qual compreende 80% das indústrias investigadas. Na 

colocação seguinte, aparece a “Qualidade”, relacionada por 73,33% das empresas da amostra. 

Em seguida, encontra-se o “Preço” (53,33%), apresentando um percentual bem menor do que 

os critérios anteriores. Observa-se que o acompanhamento de desempenho se concentra em 

grande parte na avaliação da performance em “Entrega” e “Qualidade” das empresas 

fornecedoras. A relação completa dos critérios está exposta na Tabela 5 do Apêndice II. 

No intuito de avaliar a importância dada aos processos e à própria atividade de 

monitoramento dos fornecedores, os respondentes foram solicitados a expressar a posição da 

organização quanto às afirmativas dispostas na Tabela 4.11. De acordo com as estatísticas, 

observa-se que há grande concordância no que diz respeito à relevância da atividade para o 

resultado da organização, bem como para a melhoria da performance das empresas 

fornecedoras. A pontuação média de cada afirmativa manteve-se acima do nível 4 ao passo 

que os desvios-padrão encontrados foram relativamente baixos, o que indica pouca 

variabilidade entre as repostas. Destaca-se a variável que mede a importância atribuída à 

avaliação de desempenho para a performance da organização por apresentar pontuação 

mínina no nível 4, ou seja, as indústrias pesquisadas no mínimo concordam com a afirmação.  
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Tabela 4.11- Estatísticas referentes ao grau de concordância das empresas em relação à importância e  

influência dos processos de avaliação no desempenho da organização e do fornecedor 

Questão N Média Mediana  Moda Frequência 
da Moda 

Desvio-
Padrão 

O processo de avaliação de fornecedores é 
uma atividade importante para o 
desempenho da sua organização 

15 4,73 5 5 11 0,46 

A avaliação de desempenho de 
fornecedores contribui para a melhoria da 
performance do fornecedor 

15 4,6 5 5 9 0,51 

A avaliação de desempenho dos 
fornecedores contribui para a melhoria dos 
resultados da organização 

15 4,53 5 5 8 0,52 

 

Vale lembrar que a divulgação dos indicadores da avaliação representa um eficiente 

instrumento de comunicação entre a empresa e o fornecedor, pelo qual as empresas 

fornecedoras obtêm a oportunidade de ajustar processos de acordo com as necessidades de seu 

cliente. Tendo-se isso em vista, os profissionais foram questionados quanto à divulgação das 

avaliações. A Figura 4.14 mostra que apenas 60% das indústrias investigadas expõem para 

seus fornecedores a percepção da empresa em relação aos materiais fornecidos e/ou serviços 

prestados. 
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Figura 4.14- Histograma referente à divulgação dos resultados da avaliação de desempenho para os 

fornecedores 
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Questionados sobre a freqüência da divulgação dos resultados, percebe-se que não há 

um padrão de comportamento. A Figura 4.15 mostra que apenas 2 das indústrias afirmaram 

divulgá-los sempre que há uma avaliação. Esses resultados revelam uma lacuna existente na 

interação da empresa e fornecedor, mostrando uma área propícia para aperfeiçoamentos. 
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Figura 4.15- Histograma referente à divulgação dos resultados da avaliação de desempenho para os 

fornecedores 

 

O último item do questionário buscou identificar as ações adotadas pelas indústrias para 

corrigir os desempenhos insatisfatórios de seus fornecedores. Para essa questão, obteve-se um 

retorno de 19 respostas corretas, porém é necessário ressaltar que algumas empresas 

indicaram apenas uma ou duas ações corretivas. Os resultados estão apresentados na Tabela 

4.12. Verifica-se que, na maioria das empresas, a primeira ação empregada é a reclamação 

formal, muitas vezes realizada por meio de e-mail. Essa mesma ação foi também indicada 

como segunda opção, juntamente com a realização de reuniões com os fornecedores. 

Entretanto, 7 dos respondentes relacionaram a realização de reuniões com seus fornecedores 

apenas como a terceira iniciativa a ser tomada. Por fim, 4 empresas investigadas afirmam 

adotar um programa de desenvolvimento de fornecedor como uma quarta ação corretiva ao 

passo que 3 respondentes indicaram que nessa fase já realizariam a troca de fornecedor. 
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Tabela 4.12– Classificação de ações corretivas 

Ações 1ª Ação  2ª Ação  3ª Ação  4ª Ação 

Comunicação informal 6 1 0 0 

Reclamação formal 12 5 0 0 

Advertência 1 2 2 1 

Diminuição das compras/ contratações 0 2 3 1 

Reuniões com o fornecedor 0 5 7 1 

Programa de desenvolvimento 0 2 0 4 

Troca de fornecedor 0 1 2 3 

Internalização da operação 0 0 1 0 
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5 ANÁLISE INFERENCIAL 

Este capítulo busca explorar e esclarecer as relações existentes entre as variáveis 

abordadas no presente estudo, assim como testar as hipóteses levantadas durante a revisão 

literária. Para tanto, lançou-se mão de testes estatísticos descritos com maior detalhe na 

metodologia deste trabalho. Os testes foram selecionados de acordo com os tipos de variáveis 

a ser estudadas, levando também em consideração os pressupostos exigidos por cada teste.  

No intuito de avaliar as diferenças de comportamento, as empresas foram agrupadas de 

diferentes formas, de acordo com certas características, como a formalização e a padronização 

dos critérios, a padronização do conjunto de critérios, o porte da empresa, o tamanho da base 

de fornecedores, dentre outras. As análises realizadas revelaram diversas associações em 

função das variáveis investigadas neste trabalho. Nos casos em que foi possível a aplicação de 

testes mais avançados, avaliou-se também o grau de relacionamento existente entre as 

variáveis em estudo. 

Em seguida, são descritas as relações encontradas entre as variáveis para cada uma das 

formas de agrupamento, cuja apresentação está estruturada de acordo com o tipo de teste 

aplicado. 

5.1 Teste de Mann-Whitney  

Neste item, as análises envolvem a avaliação de associações entre variáveis nominais e 

intervalares, o que motivou a aplicação do teste de Mann-Whitney. Durante a realização das 

análises, foi possível verificar as associações existentes entre diferentes características, as 

quais são descritas a seguir. 

Inicialmente, são relatadas algumas diferenças encontradas entre o grupo de empresas 

com processos de seleção formalizados e padronizados e empresas com processos não 

formalizados nem padronizados Nesse caso, a característica de formalização e padronização 

do processo de seleção representa a variável categórica, enquanto as demais são classificadas 

como variáveis intervalares por compreenderem uma escala de 5 pontos, que varia de 

“Discordo totalmente” até “Concordo totalmente”.  

Ao analisar a variável Q.3.2.3 (Preferência por relacionamentos estreitos para o alcance 

de objetivos estratégicos) por meio do teste de Mann-Whitney para os dois grupos em questão, 

obteve-se as estatísticas U = 28,50 e p-valor = 0,0306, conforme está ilustrado na Figura 5.1. 

Tais números mostram evidências suficientes para se rejeitar a hipótese nula e afirmar que há 



Capítulo 5  Análise Inferencial 

76 

diferença entre as distribuições das duas amostras. Verifica-se que as empresas com processos 

de seleção formalizados e padronizados dão maior preferência ao estabelecimento de 

relacionamentos estreitos com seus fornecedores. Tal preferência, inclusive, pode ter sido 

uma das motivações para tais organizações desenvolverem procedimentos-padrões para a 

escolha de futuros parceiros. 
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Figura 5.1- Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x preferência por relacionamentos 

estreitos 

 

A questão Q.3.3 solicitava aos respondentes que indicassem os elementos 

compreendidos nos relacionamentos de longo prazo com os fornecedores. A associação dessa 

variável com a padronização e formalização do processo de seleção obteve como resultado do 

teste Mann-Whitney as estatísticas U = 28,50 e p-valor = 0,010, confirmando a existência de 

uma relação entre as variáveis. Observa-se, portanto, que as empresas com processos formais 

apresentam um maior grau de concordância quanto à ideia de que o estabelecimento de 

relacionamentos de longo prazo com fornecedores inclui o compartilhamento de informações. 

Na Figura 5.2, é possível visualizar a diferença entre as respostas de acordo com a escala de 5 

pontos. Enquanto o primeiro grupo se concentra no nível entre “Nem concordo, nem 

discordo” e “Concordo”, o segundo está totalmente compreendido na faixa entre “Concordo” 

e “Concordo totalmente” 
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Figura 5.2- Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x compartilhamento de informação 

As indústrias pesquisadas avaliaram 9 diferentes resultados potenciais decorrentes das 

relações de longo prazo com os fornecedores. Os dois grupos de empresas em questão 

discordaram entre si em relação a dois dos benefícios analisados. Primeiramente, o teste de 

Mann-Whitney aplicado para avaliar a relação entre o grupo e a variável “Redução do fluxo de 

trabalho” obteve U = 28,50 e p-valor = 0,032, confirmando a existência de associação entre as 

variáveis. Conforme está retratado na Figura 5.3, as empresas com processos de seleção não 

formalizados concentram-se em torno do nível três da escala correspondente à opção “Nem 

concordo, nem discordo” ao passo que o outro grupo de empresas não apresenta nenhum 

comportamento especial em relação à variável em questão, o qual aparece disperso ao longo 

da metade superior da escala. 
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Figura 5.3- Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x redução do fluxo de trabalho 



Capítulo 5  Análise Inferencial 

78 

O segundo benefício submetido à análise apresenta uma diferença mais acentuada entre 

os grupos, demonstrada na Figura 5.4. As estatísticas extraídas do teste de Mann-Whitney para 

as variáveis “Melhoria na qualidade” e “Formalização e padronização do processo de seleção” 

resultaram em um U = 25 e p-valor = 0,012, o que implica a rejeição da hipótese nula e, 

consequentemente, a conclusão de que as distribuições das amostras diferem entre si. Isso 

quer dizer que as empresas com processos formalizados de seleção concordam mais 

intensamente com a ideia de que a melhoria da qualidade de seus produtos e serviços é um 

resultado do estabelecimento de relações de longo prazo com as empresas fornecedoras.  
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Figura 5.4- Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x melhoria na qualidade 

 

Os resultados encontrados nesta seção realçam o fato de que as empresas com processos 

formalizados e padronizados são mais favoráveis à construção de relações estreitas, 

principalmente para o alcance de objetivos estratégicos. Esse fato ainda é reforçado pelo nível 

de concordância dessas indústrias no que diz respeito à efetivação da troca de informações 

desse tipo de relacionamento. Não se pode concluir, entretanto, que tais empresas dão maior 

importância ao processo de seleção e à própria formalização e padronização do processo, uma 

vez que não foram encontradas evidências suficientes para rejeitar as hipóteses nulas 

referentes a essas variáveis. 

A hipótese H6 (As empresas que dão importância ao processo de seleção adotaram 

procedimentos formais para a atividade) levantava a suposição de que as empresas que davam 
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maior importância ao processo de seleção tinham uma tendência para concretizar a 

formalização e padronização do processo. No entanto, as estatísticas do teste de Mann-

Whitney (U = 55,50, p-valor = 0,658), ilustradas na Figura 5.5, não apresentam evidências 

suficientes para confirmar a existência de relação entre as variáveis analisadas. Isso quer dizer 

que o fato de as empresas reconhecerem a importância dos processos seletivos, não evidencia 

uma atitude da empresa em direção à sua formalização e padronização. 
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Figura 5.5 - Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x importância do processo de 

seleção para o desempenho da organização 

A mesma análise anterior foi realizada, porém em função dos processos de avaliação. A 

Figura 5.6 dispõe os resultados da aplicação do teste de Mann-Whitney para a hipótese H9 (As 

empresas que dão importância ao processo de avaliação adotaram procedimentos formais para 

a atividade). As estatísticas, U = 12 e p-valor = 0,308,  mostram que não há evidências para 

descartar a hipótese nula (H0), ou seja, não existe associação entre as variáveis. Conclui-se 

que, apesar da importância atribuída à atividade, isso não significa que as empresas envidarão 

esforços para sua formalização e padronização. 

 

 



Capítulo 5  Análise Inferencial 

80 

 Mediana 
 25%-75% 
 Min-Max Formalizado e padronizado

Não formalizado, nem padronizado

1

2

3

4

5

Im
po

rt
ân

ci
a 

da
 a

va
lia

çã
o 

de
 d

es
em

pe
nh

o 
pa

ra
 a

 p
ef

or
m

an
ce

 d
a

or
ga

ni
za

çã
o 

(1
 -

 5
)

U = 12, p = 0,308  

Figura 5.6 - Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x importância da avaliação de 

desempenho para a performance da organização 

 

Ao analisar as empresas em função da padronização dos critérios de seleção, também 

foram encontradas algumas associações. Em consonância com a associação entre as variáveis 

Q.3.2.3 (Preferência por relacionamentos estreitos para o alcance de objetivos estratégicos) e 

Q.4.1 (Formalização e padronização do processo de seleção), a associação entre a primeira e a 

Q.5.1 (Padronização dos critérios), ilustrada na Figura 5.7, é confirmada pelos resultados do 

teste Mann-Whitney, U = 32 e p-valor = 0,037. Pode-se observar que as empresas com 

conjuntos padronizados de critérios estão mais favoráveis à utilização dos relacionamentos 

empresa-fornecedor como meio para atingir objetivos estratégicos.  
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Figura 5.7- Diagrama de caixa: padronização dos critérios x preferência por relacionamentos estreitos 
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O teste Mann-Whitney também identificou uma associação entre as variáveis 

“Padronização dos critérios” e “Redução do fluxo de trabalho”, sendo esta última avaliada 

como um potencial benefício para as relações de longo prazo entre empresa e fornecedor. As 

estatísticas do teste expostas na Figura 5.8, U= 26 e p-valor = 0,014, são suficientes para 

descartar a hipótese nula como verdadeira, aceitando que existe uma relação entre as 

variáveis. As empresas que não trabalham com conjuntos de critérios padronizados se 

concentram principalmente no nível três, enquanto 50% das indústrias pertencentes ao outro 

grupo recaem nos níveis entre quatro e cinco.   
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Figura 5.8- Diagrama de caixa: padronização dos critérios x redução do fluxo de trabalho 

 

Ainda analisando a relação entre a padronização dos critérios e os potenciais resultados 

do estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, constatou-se a existência de uma 

associação entre a primeira variável e a Q.3.4.1 (Aumento da produtividade). As estatísticas 

do teste de Mann-Whitney resultaram em U = 32 e p-valor = 0,040, o que indica a rejeição da 

hipótese nula. O gráfico da Figura 5.9 mostra que as indústrias com critérios padronizados de 

seleção concordam mais intensamente com a afirmação de que o aumento de produtividade é 

percebido como o resultado de relacionamentos de longo prazo com empresas fornecedoras.  
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Figura 5.9- Diagrama de caixa: padronização dos critérios x aumento da produtividade 

 

Quando considerados os problemas advindos de fornecedores indevidamente 

selecionados, verificou-se uma divergência entre as empresas com conjuntos padronizados e 

não padronizados de critérios em relação ao fator “Problemas com clientes”. O teste de Mann-

Whitney apresentou U = 31 e p-valor = 0,034, aceitando a hipótese alternativa de que há uma 

associação entre as variáveis. Observa-se que a maior parte do primeiro grupo se encontra 

entre os níveis três e quatro da escala de 5 pontos ao passo que a maior parte do segundo 

grupo se encontra nas faixas quatro e cinco, correspondente às opções “Concordo” e 

“Concordo Totalmente”, em relação à variável analisada. 
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Figura 5.10- Diagrama de caixa: padronização dos critérios x problemas com clientes 
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5.2 Teste de correlação de Spearman  

Os dados tratados neste tópico são decorrentes de escalas no mínimo ordinais, o que 

permite a aplicação do teste de correlação de Spearman para averiguar a existência de 

associações entre as variáveis. Desse modo, as análises foram realizadas de acordo com o 

porte da empresa, o tamanho da base de fornecedores e o período de formalização e 

padronização dos processos de seleção. 

Primeiramente, as indústrias foram analisadas em função do porte da empresa. O porte 

de cada empresa foi determinado pelo número de funcionários representado numa escala 

ordinal de 4 pontos. Avaliou-se a relação entre a variável Q.1.8 (Porte da empresa) e a 

variável Q.2.4.3 (Até que ponto você concorda com a seguinte afirmativa: “Os problemas 

advindos de maus fornecedores impacta na performance da sua organização”), ilustrada na 

Figura 5.11. Conforme foi justificado anteriormente, o teste de correlação de Spearman foi 

aplicado para avaliar a relação entre as variáveis, cujo resultado foi R = 0,734 e p-valor = 

0,000. Isso significa que há evidências suficientes para se aceitar a existência de uma 

associação entre as variáveis, sendo a mesma caracterizada como uma relação positiva e alta. 

Por meio do gráfico, verifica-se que as médias e grandes empresas se concentram totalmente 

no nível cinco da escala da variável Q.2.4.1, referente à opção “Concordo totalmente”.  Já as 

microempresas se encontram concentradas mais abaixo no nível quatro, enquanto as de 

pequeno porte não apresentam comportamento específico em relação à variável de referência, 

estando dispersas em torno do nível quatro. 
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Figura 5.11- Diagrama de caixa: porte da empresa x impacto do fornecedor na performance da 

organização 
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A questão Q. 3.2.1 solicitou aos respondentes que expressassem seu grau de 

concordância com a afirmação: “O tipo de relacionamento estabelecido com o fornecedor 

sofreu alterações em decorrência das mudanças do ambiente de negócios”. Confrontando essa 

variável com o porte das empresas, identificou-se a relação disposta no gráfico da Figura 5.12. 

O teste de correlação de Spearman resultou em R = 0,433 e p-valor = 0,038, o que descreve a 

existência de uma associação positiva e moderada. Como se pode observar, a maior parte das 

grandes empresas concordam com a afirmativa com uma intensidade entre os níveis quatro e 

cinco ao passo que as empresas de menor porte (micro e pequena) se concentram totalmente 

na faixa entre “Nem concordo, nem discordo” e “Concordo”. As organizações de porte médio, 

apesar de aparecerem, em sua maioria, na mesma faixa que as de pequeno porte, ainda 

apresentam algum percentual no nível mais elevado da escala de cinco pontos. Vale 

acrescentar que, dentre as empresas de grande porte, apenas uma das indústrias pesquisadas 

discordou da afirmação. Todas as demais no mínimo concordaram com ela.  
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Figura 5.12- Diagrama de caixa: porte da empresa x alterações no tipo de relacionamento empresa-

fornecedor 

 

A Figura 5.13 mostra a relação entre as variáveis Q.3.3.3 (Até que nível você concorda 

que o relacionamento de longo prazo com fornecedor inclui: Confiança) e o porte das 

empresas. O cálculo do coeficiente de Spearman resultou em R = 0,519 e p-valor = 0,011, o 

que implica a rejeição da hipótese nula e confirma a associação das variáveis. A correlação 

encontrada é classificada como positiva e moderada. É possível perceber que, em sua maior 

parte, as indústrias de médio e grande porte concordam totalmente com a afirmação. As 
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microempresas aparecem concentradas totalmente entre os níveis quatro e cinco, enquanto as 

pequenas empresas se encontram dispersas ao longo da escala. 
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Figura 5.13- Diagrama de caixa: porte da empresa x confiança 

 

Foram encontradas divergências entre as indústrias de diferentes portes também no que 

diz respeito à importância atribuída à avaliação de desempenho. O gráfico da Figura 5.14 

ilustra a relação entre o porte da organização e a questão Q.6.7.3 (Até que ponto você 

concorda com a afirmativa: “O processo de avaliação de fornecedores é uma atividade 

importante para o desempenho da sua organização”). Aplicando-se o teste de correlação de 

Spearman, obteve-se um R = 0,610 e p-valor = 0,015, descartando-se a hipótese nula de que 

não há relação entre as variáveis. A associação é classificada, de acordo com o coeficiente de 

correlação, como positiva e moderada. Conforme foi ilustrado, todas as pequenas empresas 

pesquisadas apenas “concordam” com a afirmação ao passo que 50% das grandes empresas 

“concordam totalmente”. As organizações de médio porte concentram-se entre estes dois 

últimos níveis. Não há informações sobre as microempresas, uma vez que nenhuma delas 

informou realizar uma avaliação de desempenho de seus fornecedores. 
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Figura 5.14- Diagrama de caixa: porte da empresa x importância da avaliação de desempenho  

 

Em seguida, as análises compreenderam especialmente a variável Q.2.3. (Tamanho da 

base de fornecedores). Essa variável está mensurada em uma escala ordinal de cinco pontos. 

Vale ressaltar que não há dados para o nível um dessa escala (Um único fornecedor), pois 

nenhuma indústria relatou trabalhar com apenas uma única empresa fornecedora. 

Inicialmente, foi analisada a associação existente entre o tamanho da base de 

fornecedores e a variável Q.3.2.3 (Preferência por relacionamentos estreitos para o alcance de 

objetivos estratégicos). O teste de Spearman apurou um R = -0,0422 e p-valor = 0,044, o que 

implica a rejeição da hipótese nula. O coeficiente de correlação indica uma associação 

negativa e moderada entre as variáveis. Pelo gráfico, é possível visualizar que, quanto maior o 

número de fornecedores, menor o interesse das indústrias em estabelecer relacionamentos 

estreitos com seus fornecedores. Esse resultado já era esperado, considerando-se que a 

construção desse tipo de relação requer considerável esforço e investimento por parte das 

contratantes, não sendo viável realizá-lo para vários fornecedores. 
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Figura 5.15- Diagrama de caixa: base de fornecedores x preferência por relacionamentos estreitos 

Da mesma forma, a relação entre o tamanho da base de fornecedores e a variável 

Q.3.7.3 (Investimentos realizados para o estabelecimento de relacionamento com os 

fornecedores atuais) apresenta-se negativa e alta. As estatísticas foram apuradas com a 

aplicação do teste de correlação de Spearman, resultando em R = -0,751 e p-valor = 0,000. A 

Figura 5.16 mostra mais nitidamente a relação existente entre as variáveis, confirmada com a 

realização do teste. Conforme era esperado, quanto menor a base de fornecedores maiores são 

os investimentos de tempo e dinheiro para o estabelecimento de um relacionamento com as 

empresas fornecedoras. 
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Figura 5.16- Diagrama de caixa: base de fornecedores x investimentos 
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A relação entre a variável “tamanho da base de fornecedores” e a variável Q.2.4.1 (Até 

que ponto você concorda com a afirmativa: “O processo de seleção de fornecedores é uma 

atividade importante para o desempenho da sua organização”) é descrita na Figura 5.17. 

Observe-se que, para as empresas com uma base de fornecedores mais reduzida, o processo 

de seleção de fornecedor é de fato importante para o desempenho da organização. Já as 

empresas que apresentam uma base de fornecedores com mais de 20 fornecedores oscilam 

entre os níveis quatro e cinco da escala em questão. A análise do coeficiente de Spearman 

confirma a existência de uma relação entre as varáveis (p-valor = 0,011), assim como a 

classifica como negativa e moderada (R = -0,517).  
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Figura 5.17- Diagrama de caixa: base de fornecedores x importância do processo de seleção para o 

desempenho da organização 

Por fim, foi avaliada a relação entre a variável Q.4.3 (Período de formalização e 

padronização do processo de seleção) e a Q.5.2 (Período de padronização dos critérios de 

seleção). Foi utilizado o teste de correlação de Spearman para identificar a associação. As 

estatísticas do teste resultaram em R = 0,672 e p-valor = 0,008, suficientes para rejeitar a 

hipótese nula e confirmar uma relação positiva e moderadamente forte entre as variáveis em 

estudo. De acordo com a Figura 5.18, as indústrias que formalizaram e padronizaram seus 

processos de seleção “entre 3 e 5 anos” e “há mais de 5 anos” padronizaram os critérios de 

avaliação no mesmo período. Por outro lado, verifica-se que algumas das empresas que 

formalizaram os processos há menos de 3 anos, já haviam antecipadamente padronizado seus 
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critérios de avaliação. Isso quer dizer que, mesmo na ausência de processos formais de 

seleção, o estabelecimento de critérios de avaliação já era visto como uma ferramenta para a 

escolha de fornecedores. 
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Figura 5.18- Diagrama de caixa: formalização do processo de seleção x padronização dos critérios 

5.3 Teste de correlação de Pearson  

Neste tópico, as análises realizadas trabalharam com duas variáveis intervalares, o que 

permitiu a aplicação do teste de correlação de Pearson para avaliar as possíveis associações. 

As avaliações realizadas tiveram como base o coeficiente de correlação, o coeficiente de 

determinação e o p-valor. 

Inicialmente, avaliou-se a relação da variável Q.3.2.3 (Preferência por relacionamentos 

estreitos para o alcance de objetivos estratégicos) com a variável Q.3.7.3 (Investimentos 

realizados para o estabelecimento de relacionamento com os fornecedores atuais). As 

estatísticas do teste, dispostas na Tabela 5.1, mostram que há uma relação positiva e 

moderadamente alta entre as variáveis (r = 0,689). A hipótese nula, de que as variáveis são 

independentes, é rejeitada para um nível de significância de 0,01 (p-valor = 0,000). O 

coeficiente de determinação (r2 = 0,475) indica que a variável Q.3.2.3 explica 47,5% da 

variação de Q.3.7.3. É possível concluir que as empresas que buscam firmar relacionamentos 

estreitos com seus fornecedores para atingir objetivos estratégicos tendem a realizar 

investimentos mais significativos de tempo e dinheiro para o estabelecimento de relações com 
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seus fornecedores. Esse resultado confirma a hipótese H3 (As empresas que acreditam nos 

benefícios das relações de longo prazo com seus fornecedores realizam investimentos 

significativos na construção desses relacionamentos) levantada na presente pesquisa. 

Tabela 5.1 – Estatística do teste de correlação de Pearson entre a preferência por relacionamentos 

estreitos x investimentos realizados para sua construção  

Variáveis (X e Y) Média Desvio-
padrão  r(X,Y) r² t p N 

Q.3.2.3 3,913 0,84816           

Q.3.7.3 3,348 0,83169 0,68921 0,475 4,358968 0,000275 23 
 

As estatísticas resultantes do teste de correlação aplicado para as variáveis Q.3.2.2. 

(Influência do relacionamento estabelecido com o fornecedor no desempenho da organização) 

e Q.3.4.6. (Redução do fluxo de trabalho) são apresentadas na Tabela 5.2. O p-valor = 0,000 

demonstra evidências suficientes para se aceitar como verdadeira a hipótese alternativa de que 

há relação entre as variáveis. A coeficiente de correlação encontrado (r = 0,731), por sua vez, 

classifica a relação existente como positiva e alta. Verifica-se ainda que a variável Q.3.2.2 

explica 53,43% do comportamento da variável Q.3.4.6, de acordo com o coeficiente de 

determinação r2 = 0, 5343. Os resultados encontrados revelam a correlação entre as variáveis 

analisadas, ou seja, as empresas que acreditam que o desempenho da organização sofre 

influência do tipo de relacionamento estabelecido com o fornecedor tendem a enxergar como 

uma dos principais benefícios da relação de longo prazo a redução no fluxo de trabalho. Visto 

isso, presume-se que, para essas organizações, as relações de longo prazo firmadas com 

fornecedores efetivamente envolvem trabalho colaborativo e divisão de tarefas. 

Tabela 5.2- Estatística do teste de correlação de Pearson entre a influência das relações empresa-

fornecedor no desempenho da organização x percepção de redução no fluxo de trabalho 

Variáveis (X e Y) Média Desvio-
padrão  r(X,Y) r² t p N 

Q.3.2.2 4 0,73855           

Q.3.4.6 3,6957 0,92613 0,73101 0,5344 4,909196 0,000074 23 
 

5.4 Teste de significância univariado 

Neste item, são apresentados os resultados da aplicação dos testes-t para uma única 

média ou testes de significância univariados realizados para avaliar algumas das hipóteses 

levantadas em relação às características da amostra. Com base na revisão literária, foram 

construídas proposições sobre o relacionamento empresa-fornecedor, processo de seleção, 
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critérios de seleção e avaliação de desempenho, cujos testes e comentários são detalhados a 

seguir. 

Primeiramente, buscou-se averiguar a variável Q.3.2.2 (Até que ponto as empresas 

concordam que os relacionamentos estabelecidos com seus fornecedores interferem no 

desempenho da organização). Na escala de 5 pontos adotada para as questões em análise, o 

nível 4 indica que o participante “Concorda” com a afirmativa. Sendo assim, espera-se que a 

média das respostas seja pelo menos 4. Para esse teste, a hipótese nula (H0) é de que a média 

das respostas não difere de 4. A estatística do teste (p –valor = 1) mostra que não é possível 

rejeitar H0. Apesar de haver certa dispersão nas respostas ao longo da escala, pode-se concluir 

que os resultados das indústrias efetivamente sofrem influência do tipo de relacionamento 

constituído com seus fornecedores, o que era esperado na suposição da hipótese H1, 

confirmada a partir deste teste.  
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Figura 5.19- Diagrama de caixa referente à influência dos relacionamentos empresa-fornecedor sobre o 

desempenho da organização 

 

No teste da hipótese H2, a hipótese nula (H0) é de que a média das respostas para a 

questão Q.3.2.4 (Preferência por relacionamentos de longo prazo para adquirir vantagens 

competitivas) não é diferente de 4, correspondente à opção “Concordo” da escala de 5 pontos. 

Aplicando o teste de significância univariado, obteve-se um p-valor = 0,1346, o que não 

indica evidências suficientes para descartar H0. Portanto, confirma-se H2 de que as indústrias 

investigadas estão construindo relacionamentos de longo prazo com seus fornecedores para 

adquirir vantagens competitivas, o que Tanner (1999) já havia sugerido há um bom tempo.  
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Figura 5.20- Diagrama de caixa referente à preferência das indústria por relacionamentos de longo 

prazo para a aquisição de vantagens competitivas 

 

O resultado do teste para a hipótese H4 (As empresas reconhecem a influência do 

desempenho do fornecedor na performance da organização) obteve um p-valor = 0,426, 

aceitando como verdadeira a hipótese nula (H0) de que a média não diverge de 4 

(“Concordo”). Sendo assim, H4 é confirmada, o que permite concluir que as empresas 

percebem a interferência dos fornecedores no andamento de suas operações, implicando, 

inclusive, a habilidade da organização em atender seus clientes, conforme foi previsto por 

diversos estudiosos (WEBER et al., 1991; MARTIN, 2000; HWANG et al., 2006). Esse 

reconhecimento, por sua vez, pode ter influenciado na percepção das empresas em relação ao 

impacto dos fornecedores sobre os resultados da organização, confirmada pela hipótese H2.   
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Figura 5.21- Diagrama de caixa referente à influência do fornecedor  sobre o desempenho da 

organização 

 

Visto o reconhecimento da influência do fornecedor sobre a performance da 

organização, espera-se que o processo de seleção de fornecedores se tenha tornado uma 

atividade importante dentro das organizações. A hipótese H5 (O processo de seleção é 

considerado uma atividade importante para a performance da organização) buscou avaliar tal 

proposição. A estatística do teste de significância univariado (p-valor = 0,000) rejeitou a 

hipótese nula (H0) de que a média para essa questão não difere de 4, sendo constatado que a 

média é diferente de 4 (“Concordo”). No entanto, foi visto que a média da variável em 

referência é maior do que a esperada, alcançando o patamar de 4,8, mais próximo do nível 

“Concordo Totalmente”. A Figura 5.22 mostra que 50% das empresas concordam totalmente 

com a importância do processo de seleção.  
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Figura 5.22- Diagrama de caixa referente à importância do processo de seleção para o desempenho da 

organização 

 

No teste da hipótese H7 (As empresas acreditam que a avaliação de desempenho do 

fornecedor contribui para a melhoria dos resultados da organização), o p-valor encontrado de 

0,000 descarta a hipótese nula (H0) de que a média é igual a 4. Entretanto, verifica-se que a 

média para essa questão se mantém em um nível mais elevado, o que evidencia a alta 

concordância com a afirmativa. A Figura 5.23 ilustra os resultados que indicam a avaliação de 

desempenho como uma ferramenta para incrementar a performance das indústrias. 
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Figura 5.23- Diagrama de caixa referente à influência da avaliação de desempenho sobre a performance 

da organização 
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Da mesma forma que a análise anterior, o teste aplicado para a hipótese H8 (As 

empresas acreditam que avaliação de desempenho proporciona o desenvolvimento do 

fornecedor) rejeitou a hipótese nula (H0) com p-valor = 0,000, sendo, por outro lado, 

constatado um nível maior de concordância. Assim, é possível confirmar a suposição de que a 

avaliação de desempenho também é vista como um meio de desenvolver o fornecedor, 

esperando-se, dessa forma, contribuir para a melhoria contínua da organização. 
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Figura 5.24- Diagrama de caixa referente à influência da avaliação de desempenho para o 

desenvolvimento do fornecedor 

 

Em suma, neste capítulo, foram testadas 9 das 11 hipóteses construídas inicialmente na 

pesquisa com o auxílio de testes estatísticos específicos. O Quadro 5.1 resume os resultados 

encontrados em relação a cada uma das proposições analisadas. As demais hipóteses não 

relacionadas, H10 e H11, foram apresentadas no capítulo anterior de análises descritivas. 
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Quadro 5.1- Resumo dos resultados dos testes de hipóteses 

HIPÓTESE DESCRIÇÃO TESTE RESULTADO 

H1  
As empresas acreditam que o relacionamento empresa-
fornecedor influencia na performance da organização 

Teste-t Confirmada 

H2 
O estabelecimento de relacionamentos a longo prazo com 
os fornecedores é visto como um meio para adquirir 
vantagens competitivas 

Teste-t Confirmada 

H3 
As empresas que acreditam nos benefícios das relações de 
longo prazo com seus fornecedores realizam investimentos 
significativos na construção desses relacionamentos. 

Pearson Confirmada 

H4 
As empresas reconhecem a influência do desempenho do 
fornecedor na performance da organização 

Teste-t Confirmada 

H5 
O processo de seleção é considerado uma atividade 
importante para a performance da organização 

Teste-t Confirmada 

H6 
As empresas que dão importância ao processo de seleção 
adotaram procedimentos formais para a atividade 

Mann-
Whitney 

Não 
confirmada 

H7  
As empresas acreditam que a avaliação de desempenho do 
fornecedor contribui para a melhoria dos resultados da 
organização 

Teste-t Confirmada 

H8 
As empresas acreditam que a avaliação de desempenho 
proporciona o desenvolvimento do fornecedor 

Teste-t Confirmada 

H9 
As empresas que dão importância ao processo de 
avaliação adotaram procedimentos formais para a 
atividade 

Mann-
Whitney 

Não 
confirmada 

 

 

No Apêndice III podem ser observadas outras associações encontradas durante a análise 

dos dados realizada por meio da aplicação de diferentes testes estatísticos. Tais testes 

revelaram relações entre as variáveis estudadas não previstas anteriormente durante a pesquisa 

conceitual e literária. 



Capítulo 6  Discussões 

97 

6 DISCUSSÕES 

Nesta seção são discutidos os resultados obtidos a partir das análises descritivas e 

inferenciais, as quais foram detalhadas nos capítulos anteriores. Os resultados obtidos com a 

análise descritiva dos dados proporcionam uma visão do contexto da seleção e avaliação de 

fornecedores na indústria brasileira de alimentos, enquanto a análise inferencial retrata as 

associações entre as variáveis em estudo, bem como a confirmação ou não das hipóteses. 

Inicialmente, as análises descritivas indicam que a atividade de seleção e avaliação de 

fornecedores se encontra sob a responsabilidade, principalmente, dos gerentes de compras que 

já apresentam certa experiência na sua área de atuação. No entanto, releva um percentual 

significativo (27%) de gestores com o terceiro grau incompleto. Durante a revisão literária, foi 

visto que, assim como a função do setor compras, os profissionais dessa área vêm 

representando papéis estratégicos dentro da organização, precisando mostrar conhecimentos 

específicos para uma adequada organização e condução das atividades. Além de preparação 

específica, ressalte-se a necessidade de habilidades de relacionamento para interagir e 

colaborar com os fornecedores (CARR & SMELTZE, 2000). Portanto, profissionais pouco 

preparados podem inibir o desenvolvimento de soluções mais eficientes e imprescindíveis 

para as organizações inseridas em um contexto de melhoria contínua e de busca constante por 

diferenciais competitivos. Assim, cabe às indústrias avaliarem o nível de desenvolvimento de 

seus profissionais, lançando mão dos treinamentos ou cursos de aperfeiçoamento que se 

fizerem necessários.  

Em geral, as empresas reconhecem a influência do fornecimento na produção de seus 

bens/ serviços e a importância dos processos de seleção para a qualidade dos contratados e, 

por conseguinte, para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Isso se verifica em 

decorrência da complexidade e do impacto da decisão do processo seletivo, chamando a 

atenção para a necessidade de procedimentos adequados que permitam avaliar objetivamente 

cada candidato e resultem em escolhas satisfatórias para a empresa.  

A preocupação das organizações volta-se para os resultados desse processo e das 

possíveis consequências de uma escolha imprópria. Dentre os problemas enfrentados devido à 

escolha inadequada de fornecedores, as empresas estudadas relacionaram em especial o atraso 

de pedidos, entregas em não conformidade, problemas de relacionamento e dificuldades de 

adaptação do fornecedor às necessidades da organização. As ocorrências relatadas revertem-

se em perdas financeiras para a empresa e, pior ainda, em redução de parcela de mercado, 
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confirmando a visão de estudiosos que destacam a possibilidade de significativas economias 

apenas com a escolha adequada do fornecedor (PINKERTON, 2001; GHODSYPOUR & 

O’BRIEN, 2001). 

Conforme sugerido pela literatura, a maior parcela das indústrias relata firmar 

relacionamentos de longo prazo com seus fornecedores, apesar de algumas empresas ainda 

afirmarem estabelecer relações apenas de curto ou médio prazo. Tal fato reflete-se no alto 

nível de concordância sobre a influência dos relacionamentos estreitos e duradouros para o 

desempenho da organização e quanto à preferência por esse tipo de relação. Tais constatações 

revelam a mudança da função de compras de seu aspecto mais transacional para relacional, 

voltada para a construção e o desenvolvimento de parcerias. Nesse contexto, as compras de 

curto prazo são substituídas por aquisições estratégicas, como nos casos, por exemplo, em que 

há transferência do estoque da empresa para seus contratados. 

Vista a transformação da abordagem tradicional de competição para uma abordagem de 

relacionamentos colaborativos, as organizações percebem principalmente como resultado 

dessas relações o aumento de produtividade, a redução dos custos da operação, a melhoria do 

controle de recursos e uma maior agilidade na troca de informações. Vale ressaltar que muitos 

desses benefícios foram proporcionados pelos avanços da tecnologia de informação. 

Quando questionados a respeito da formalização e padronização do processo de seleção 

dos fornecedores, verificou-se que a maioria das indústrias investigadas (65%) formalizaram e 

padronizaram seus processos, porém, um percentual ainda significativo não o fez. Neste 

último grupo, a maior parte das empresas demonstrou a intenção de formalizar tal 

procedimento. No entanto, para muitos ainda não há previsão nem planejamento. Um estudo 

semelhante realizado em 2002 (SIMPSON et al., 2002), porém com empresas de diferentes 

setores da economia, já havia constatado um percentual aproximadamente de 50% de 

empresas com processos formais desenvolvidos para a atividade de seleção. Comparando-se 

ambos os resultados, percebe-se que, apesar de incipiente, há um aumento desse percentual, o 

que pode ter sido motivado pela crescente importância da atividade. 

Ao serem analisados os métodos usados pelas empresas da amostra, observou-se que, 

apesar da diversidade de métodos disponíveis para a realização do processo seletivo, as 

indústrias geralmente laçam mão da avaliação informal ou de métodos categóricos ao passo 

que técnicas mais sofisticadas como os métodos de apoio à decisão, DEA, TCO, programação 

matemática dentre outros, são pouco explorados. Um resultado semelhante foi encontrado no 

mesmo estudo de Simpson et al. (2002), no qual foi constatado que 66,7% das empresas 
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adotavam um sistema de classificação. No entanto, a revisão literária da presente pesquisa, 

para o levantamento das ferramentas e técnicas mais citadas na literatura recente, mostrou que 

os trabalhos atualmente fazem uso principalmente de métodos de apoio à decisão multicritério 

(45%) e de programação matemática (25%). Detecta-se, portanto, uma diferença no que se 

vem trabalhando em pesquisa e na prática das indústrias, o que pode ser um reflexo da falta de 

conhecimento das ferramentas e/ou de suas formas de aplicação. Mais uma vez, evidencia-se 

a relevância dos conhecimentos específicos que poderiam munir as empresas de soluções 

mais eficientes para a condução dessa atividade, sem falar que as técnicas atualmente 

praticadas envolvem grande subjetividade e podem resultar em decisões mal orientadas. 

Em consonância com a formalização do processo de seleção, a maioria das indústrias 

estudadas apresenta conjuntos padronizados de critérios para o julgamento de potenciais 

fornecedores. Observou-se que um pouco mais da metade das organizações apresenta 

conjuntos distintos de critérios para a avaliação de cada tipo de fornecedores, ressaltando a 

diferença entre a escolha de fornecedores para o curto ou médio prazo e a seleção de parceiros 

para relações duradouras. Isso deve ser consequência do fato de as empresas estarem 

percebendo a necessidade de conjuntos específicos de critérios para cada situação, conforme 

identificado na literatura.  

Evidenciada a relevância da formulação adequada do conjunto de critérios, foram 

investigados os fatores de avaliação utilizados na qualificação e seleção dos fornecedores da 

indústria em questão. Foi visto que, na fase de pré-seleção, os fornecedores já são avaliados 

com base em um número considerável de aspectos, mais de 10 critérios diferentes, que 

englobam fatores quantitativos e qualitativos. Dentre os aspectos relacionados, destacam-se 

“Entrega”, “Preço”, “Credibilidade”, “Localização geográfica”, “Compromisso”, “Qualidade” 

e “Instalações e capacidade de produção”. O fator “Localização geográfica” aparece entre os 

mais citados, contrariando as expectativas de que o movimento de globalização teria reduzido 

a importância dele em relação aos demais critérios. Na seleção de fornecedores para curto ou 

médio prazo, o número de fatores de avaliação se reduz. Há uma ênfase especial para o 

“Preço”, evidenciando-o como o fator de maior consideração na escolha entre potenciais 

fornecedores. Isso mostra que, para tal situação, as organizações continuam selecionando seus 

fornecedores pelo preço, diferentemente de outros tipos de fornecedores. Essa constatação é 

consistente com a evidência, destacada anteriormente, de que as empresas enxergam de forma 

diferente a contratação de curto/ médio prazo e a de longo prazo, refletindo tal fato nas 

exigências do processo seletivo. 
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 Já na escolha de empresas para a construção de relações de longo prazo, o conjunto de 

critérios, em geral, compreende mais de 10 aspectos distintos de julgamento, dentre os quais 

se destacam “Credibilidade”, “Compromisso”, “Eficiência” e “Qualidade”. Ao contrário da 

situação anterior, o fator “Preço” não aparece entre os 4 critérios mais considerados, 

confirmando a hipótese de que as empresas, ao selecionarem fornecedores de longo prazo, 

avaliam outros critérios além do preço. 

Por fim, as empresas que avaliam todos os seus fornecedores com base no mesmo 

conjunto de critérios relacionaram mais de 10 fatores de avaliação, dando ênfase à 

“Credibilidade”, fator citado por todas as indústrias da amostra. Além desse atributo, grande 

parte das empresas estudadas indicou uma diversidade de critérios, destacando-se, dentre 

outros: “Compromisso”, “Capacidade de cooperação”, “Entrega”, “Flexibilidade” e “Preço”. 

Isso retrata que, mesmo não havendo distinção dos conjuntos de critérios empregados, as 

indústrias adotam fatores qualitativos e avaliam um número considerável de critérios, 

provavelmente porque reconhecem a importância da decisão tomada quanto à seleção de 

fornecedores. As evidências, portanto, reforçam a visão de Vonderembse & Tracey (1999) de 

que as organizações têm feito uso de critérios de avaliação para fortalecer o processo seletivo 

de seus parceiros. 

Conforme previsto por muitos estudiosos, observou-se que de fato foram incorporados 

fatores qualitativos ao julgamento do processo seletivo, os quais, em muitos dos casos, 

aparecem em maior consideração do que os critérios quantitativos. A partir desse 

levantamento, percebe-se que o conjunto-padrão de critérios, que já evolui de “Preço” para 

“Qualidade, preço e entrega”, agora parece ter adotado fatores qualitativos, como a 

“Credibilidade” e o “Compromisso”. Esse resultado é consistente com as descobertas do 

estudo de Simpson et al. (2002), no qual se constatou a inclusão de fatores relacionais no 

processo seletivo. A adoção de critérios adicionais de julgamento confirma a hipótese H11 

construída no início da pesquisa. Contudo, quando avaliada a ordem de importância dos 

critérios, os 3 aspectos mais considerados ainda foram “Qualidade”, em primeiro lugar, 

“Preço”, em segundo e “Entrega”, na terceira colocação, rejeitando-se a hipótese H10 de que o 

“Preço” teria menos relevância do que a “Entrega”. Este último resultado, por sua vez, 

coincide com o encontrado a partir da análise dos artigos, em que os critérios mais adotados 

foram exatamente os três anteriormente citados, também em conformidade com a revisão 

realizada por Weber (1991). Isso mostra que os três critérios mais considerados desde aquela 

época, há quase duas décadas atrás, se mantêm até a data atual. No entanto, a ampliação do 
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conjunto de critérios de avaliação e o desenvolvimento de métodos mais sofisticados 

permitiram a inclusão de um maior número e de uma maior diversidade de aspectos de 

julgamento. Por outro lado, a aparente falta de conhecimento desses métodos pode ter 

impedido a incorporação de outros critérios de difícil mensuração, como é o caso dos fatores 

qualitativos. 

Em relação à avaliação de desempenho, verificou-se ainda que uma parcela significativa 

das indústrias não monitora as atividades de seus fornecedores (35%), porém um percentual 

ainda pior (46%) foi encontrado no trabalho de Simpson et al. (2002), no qual foram 

investigadas indústrias de diversos setores. Evidencia-se, assim, um avanço da indústria 

brasileira de alimentos em comparação com outras indústrias. 

Dentre as empresas que avaliam seus contratados, a maioria afirmou trabalhar com 

processos de avaliação formalizados e padronizados e com conjuntos de critérios também 

padronizados, baseados geralmente em poucos atributos, menos de 7, com ênfase especial na 

“Entrega” e na “Qualidade”. Os resultados mostram ainda que apenas 27% das organizações 

realiza as avaliações com certa frequência, mensalmente ou sempre que há entrega ou 

prestação de serviço. Já Simpson et al. (2002) identificaram um percentual bem menor, em 

que apenas 17,8% das indústrias investigadas relataram essa mesma frequência de avaliação.  

Apesar da alta concordância em relação à importância e a contribuição do processo de 

avaliação de desempenho tanto para os resultados da organização como para o 

desenvolvimento do próprio fornecedor, parece que as empresas ainda estão implementando 

seus processos de avaliação. Além de um acompanhamento não muito habitual, muitas das 

indústrias não divulgam os resultados das avaliações para seus contratados, enquanto as que o 

fazem o realizam com pouca freqüência. Essas evidências vão de encontro à importância 

atribuída à medição de performance, indicada na literatura, como meio de identificar o 

progresso em direção aos objetivos traçados. Por outro lado, esse fato mostra que as indústrias 

investigadas não usufruem da avaliação de desempenho como uma ferramenta de 

comunicação com o fornecedor, talvez pela falta de conhecimento ou mesmo de 

conscientização do retorno da divulgação dos resultados. Conforme sugerido em muitos 

estudos, os resultados das avaliações podem servir como indicadores para o direcionamento 

do esforço das empresas contratadas no atendimento das necessidades de suas contratantes.  

Em suma, mesmo mostrando-se as indústrias bastante conscientes da importância da 

avaliação, os processos atualmente por elas adotados revelam grandes oportunidades de 
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aperfeiçoamento, a começar da frequência das avaliações e, principalmente, da divulgação 

dos resultados. 

Durante a análise inferencial, foram encontradas diferenças de atitude entre alguns 

grupos distintos formados a partir da amostra coletada. Os resultados encontrados indicam 

que as empresas que formalizaram e padronizaram seus processos de seleção apresentam 

características específicas em relação às que não o fizerem. Notou-se que as indústrias que 

trabalham com processos de seleção formais dão maior preferência à construção de 

relacionamentos de longo prazo para o alcance dos objetivos estratégicos e concordam mais 

intensamente com o compartilhamento de informações como um elemento desse tipo de 

relação. Esse mesmo grupo de indústrias enxerga mais claramente como resultado da parceria 

a redução no fluxo de trabalho e a melhoria na qualidade dos produtos e serviços.  

 Essas evidências sugerem que as indústrias com processos formais atribuem maior 

importância à atividade de seleção como reflexo da sua concepção no que concerne ao 

estabelecimento de relações estreitas e duradouras. Para essas empresas, o relacionamento 

empresa-fornecedor envolve com maior ênfase a troca de informações que muitas vezes 

podem ser confidenciais. Além disso, percebem uma maior influência da atividade do 

contratado no fluxo de trabalho da organização, bem como na qualidade de seus produtos e 

serviços. Essa percepção confirma o que já tinha sido previsto por Lysons & Farrington 

(2006) de que atualmente as relações de longo prazo são baseadas em negociações de ganha-

ganha e no compartilhamento de informações sigilosas. Nesse contexto, presume-se que as 

organizações apresentem uma maior preocupação com a tarefa de selecionar fornecedores e, 

por esse motivo, tenham desenvolvido padrões para o processo de decisão. 

A mesma análise foi realizada em relação à padronização dos critérios de seleção. As 

empresas que adotam conjuntos padronizados de critérios se mostraram distintas das que não 

o fazem também quanto à preferência por relacionamentos mais estreitos para a conquista de 

objetivos estratégicos. Verificou-se que as indústrias com um padrão de critérios estabelecido 

consideram o aumento da produtividade e a redução do fluxo de trabalho como benefícios do 

relacionamento de longo prazo e acreditam que podem ter problemas com seus clientes em 

função do desempenho de fornecedores insatisfatórios. 

Esse resultado mostra uma maior consciência por parte desse grupo de empresas quanto 

à influência do fornecedor na habilidade da organização em atender às necessidades de seus 

clientes. Observa-se, assim, uma consistência com os resultados encontrados na análise 

realizada com base na formalização dos processos seletivos, enfatizando que, quanto maior a 
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importância atribuída ao impacto do desempenho de fornecedores, maior o cuidado na 

formulação dos procedimentos de seleção.  

Na realização da análise pela ótica do porte das empresas, são encontradas divergências 

na intensidade com que cada grupo de indústria concorda com o impacto dos fornecedores e 

da avaliação de desempenho para os resultados da organização. Verifica-se que, quanto maior 

o porte, mais as empresas enxergam a influência do desempenho do fornecedor na 

performance de suas operações. Provavelmente em virtude desse fato, as empresas de grande 

porte são mais conscientes das mudanças ocorridas na forma de relacionamento com seus 

contratados na busca pela adequação às novas exigências do mercado, conforme foi levantado 

pela presente pesquisa. 

As mesmas organizações foram divididas de acordo com o tamanho da base de 

fornecedores. A partir dessa análise, observa-se que, conforme sugerido na literatura, as 

empresas com base reduzida de fornecedores dão maior preferência ao estabelecimento de 

relações estreitas, realizam maiores investimentos em tempo e dinheiro para a construção 

desses relacionamentos, assim como dão maior importância ao processo de seleção. Visto 

isso, confirma-se a previsão de Martin (2000) e Pinkerton (2001) de que as empresas, para 

atingirem um nível desejado de interação com seus contratados, tendem a diminuir a base de 

fornecedores, uma vez que uma organização não tem tempo nem dinheiro para gerenciar um 

grande número de relacionamentos. Adiciona-se a isso o fato de os relacionamentos exigirem 

comunicação aberta e confiança, o que reforça a preocupação com o número de contratos de 

longo prazo. 

Por fim, foi constatada a hipótese de que as indústrias que preferem o estabelecimento 

de relacionamentos estreitos com seus fornecedores para o alcance dos objetivos estratégicos 

investem, de fato, mais tempo e dinheiro na construção dessas relações. Isso porque as 

organizações acreditam que, se atingirem um nível desejado de interação, obterão melhores 

resultados, corroborando a visão de Mcdermott & Handfield (2000) de que o relacionamento 

estreito com o fornecedor é útil como uma ferramenta para se diferenciar e ganhar uma 

parcela do mercado. 

Os demais testes aplicados na avaliação das hipóteses, previamente levantadas durante a 

revisão literária, confirmaram a maioria das proposições construídas. Neste capítulo, apenas 

as suposições H6 e H9 não foram constatadas. As observações confirmam o reconhecimento 

das empresas em relação à interferência do desempenho do fornecedor na performance da 

organização e, conseqüentemente, nos seus resultados. Foi visto que as indústrias constroem 
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parcerias com seus fornecedores ao buscarem adquirir diferenciais competitivos e atingir os 

objetivos estratégicos da organização. Provavelmente, em virtude de tais fatos, as indústrias 

atribuem importância à atividade de seleção. No entanto, nem todas investem na formalização 

e padronização dos procedimentos de seleção, talvez porque não acreditem na influência 

dessa atitude sobre a eficiência do processo decisório. O mesmo resultado foi encontrado 

quando avaliada a relação entre a importância da avaliação de desempenho dentro das 

organizações e a adoção de processos formais para a atividade. Apesar disso, foi constatada a 

percepção das empresas investigadas quanto à contribuição da atividade, tanto para os 

resultados da organização como para o desenvolvimento do próprio contratado. 
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7 CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais, em que são descritas as 

contribuições deste estudo, assim como são ressaltadas as limitações e dificuldades da 

presente pesquisa. Em seguida, são listadas algumas sugestões para futuros trabalhos. 

7.1 Considerações Finais 

Os processos de seleção e avaliação de fornecedores têm sido o foco de inúmeras 

pesquisas, o que evidencia a relevância do assunto. O presente estudo realizou uma 

investigação sobre as ferramentas e técnicas para a seleção e avaliação de fornecedores na 

indústria brasileira de alimentos. Os resultados apresentados mostram o diagnóstico de 

diferentes aspectos da atividade, o qual envolve a base de fornecedores, relacionamento 

empresa-fornecedor, seleção de fornecedores, critérios de seleção e avaliação de desempenho. 

Decidiu-se estudar a indústria de alimentos em nível nacional com o intuito de ampliar a 

abrangência dos resultados, que não sofrerão influência de características locais. A escolha de 

realizar uma pesquisa abrangendo todo o território brasileiro refletiu diretamente na seleção 

do método de coleta de dados aplicado para a realização do estudo, levando-se em 

consideração o acesso aos respondentes. Foram, então, utilizados questionários eletrônicos, 

enviados por e-mail, pela maior conveniência e menor custo associado. Este tipo de 

abordagem apresenta uma taxa de retorno muito baixa além de poder dificultar a compreensão 

de certas questões, o que ocasiona a falta de alguns dados ou o retorno de respostas incorretas. 

De fato, a taxa de retorno foi uma das maiores dificuldades da presente pesquisa. Foram 

enviados questionários eletrônicos para os gerentes responsáveis pela atividade de seleção e 

avaliação de fornecedores de 72 empresas cadastradas na Associação Brasileira das Indústrias 

de Alimentação (ABIA). No entanto, apenas 23 indústrias responderam, o que resultou em 

uma taxa de retorno de 32%. Apesar do baixo retorno, o número obtido de respostas alcançou 

o valor definido para o tamanho da amostra, possibilitando a generalização dos resultados 

encontrados. Contudo, uma ou outra questão, que não foi bem compreendida, não obteve 

resposta de todos que retornaram o questionário e, por isso, não pôde ter seus resultados 

generalizados.  

Finalizada a etapa de coleta dos dados, as análises e testes estatísticos foram realizados 

com o auxílio das ferramentas do STATISTICA 6.0. Essas análises foram realizadas para 

verificar as hipóteses levantadas, assim como averiguar outras associações existentes entre as 
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variáveis em estudo. Desse modo, das 11 hipóteses construídas no início da pesquisa, 9 foram 

constatadas, enquanto 3 delas não conseguiram evidências suficientes para confirmar a 

proposição. 

Os resultados obtidos descrevem um diagnóstico dos processos de seleção e avaliação 

de fornecedores praticados atualmente na indústria brasileira de alimentos. Tal diagnóstico, 

por sua vez, ilustra o nível de sofisticação da atividade fornecendo informações relevantes 

para os acadêmicos que pretendem desenvolver novas técnicas com o objetivo de melhorar a 

eficiência dos processos, aumentar o controle das atividades e promover a melhoria contínua 

das operações terceirizadas. Os gestores, por sua vez, poderão verificar as melhores práticas 

do mercado no que diz respeito à seleção e avaliação de fornecedores e reavaliar seus próprios 

procedimentos. Por outro lado, as empresas fornecedoras também podem beneficiar-se dos 

resultados desta pesquisa identificando direcionadores para o aprimoramento de suas 

atividades em prol do atendimento das necessidades de seus clientes. Nesse sentido, as 

descobertas deste estudo podem ajudar empresas, produtoras e fornecedoras, a aumentar sua 

produtividade, bem como a melhorar a qualidade e o nível de serviço oferecido aos seus 

respectivos clientes. Ao mesmo tempo, contribui para a Academia como fonte de informação 

para o desenvolvimento de futuros trabalhos. 

Os resultados encontrados mostram que a indústria brasileira de alimentos se encontra 

avançada em alguns aspectos, quando comparada com indústrias de outros setores 

investigadas no trabalho de Simpson et al. (2002). No entanto, ficou evidente que há um 

amplo campo para a implementação de melhorias. Foi visto que as ferramentas e técnicas 

mais sofisticadas disponíveis na literatura praticamente não são aplicadas pela indústria, que, 

ao contrário, lança mão de métodos que envolvem grande subjetividade, o que compromete a 

eficiência e a eficácia das atividades desempenhadas. 

Vale destacar que o foco em um único ramo da indústria, no caso o setor de alimentos, 

buscava reduzir as diferenças advindas das particularidades dos diversos tipos de negócio da 

economia a fim de possibilitar uma comparação coerente entre os processos por ora 

investigados. No entanto, ressalta-se que, mesmo dentro de um ramo específico, existe 

variabilidade em função do produto fabricado, tipo de matéria/ serviço a ser comprado/ 

contratado, volume de compras/ contratação, impacto nos custos globais, disponibilidade de 

fornecedores no mercado, dentre outros aspectos. Por essa razão, algumas das práticas 

relatadas pelas indústrias estudadas pode ser consequência de certas peculiaridades. 



Capítulo 7  Conclusão 

107 

As particularidades de cada setor da indústria de alimentos não foram capturadas pela 

presente pesquisa, caracterizando-se como uma limitação do trabalho. Outra limitação foi o 

nível de detalhe da investigação realizada no que concerne à estrutura dos processos de 

seleção adotados pelas indústrias, em que não foram avaliados os fluxogramas de atividades 

nem os formulários aplicados. 

7.2 Sugestões para futuros trabalhos 

Foi visto que a geração de conhecimentos nesta área pode proporcionar o 

desenvolvimento de inúmeros aperfeiçoamentos e ajudar as empresas na busca de maior 

eficiência, menores custos, mais diferenciais competitivos e, consequentemente, maior parcela 

de mercado. Desse modo, no intuito de dar continuidade ao presente estudo e considerando as 

limitações expostas, recomenda-se para futuros trabalhos as seguintes sugestões:  

- Aplicação do questionário desenvolvido no presente trabalho em empresas de outros 

ramos da indústria para avaliar possíveis divergências e/ou semelhanças. 

- Realização da pesquisa em estratos constituídos de acordo com o tipo de produto 

fabricado a fim de se identificarem peculiaridades e se compararem as atitudes das empresas 

em relação a seus fornecedores. 

- Aplicação do questionário desenvolvido no presente trabalho na indústria de alimentos 

de outros países para avaliar possíveis divergências e/ou semelhanças. 

- Aprofundar o estudo de algumas das questões abordadas nesta pesquisa, como: a 

metodologia dos processos de seleção e avaliação, os formulários utilizados, a mensuração 

dos critérios de avaliação, a disponibilidade de fornecedores no mercado para cada tipo de 

material/ serviço comprado/ contratado. 

- Desenvolver estudos com a finalidade de testar hipóteses levantadas na presente 

pesquisa, tais como: o impacto do desempenho do fornecedor na performance da organização, 

a influência da avaliação de desempenho nos resultados da organização e no desenvolvimento 

do fornecedor, a contribuição da construção de relacionamentos de longo prazo para o alcance 

de objetivos estratégicos e diferenciais competitivos.  



  Referências 

108 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ABIA). 
Indicadores. Disponível em: <http://www.abia.org.br/>. Acesso em 15 de agosto de 2009. 

AMID, A.; GHODSYPOURA, S.H.; O’BRIEN, C. Fuzzy multiobjective linear model for 
supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics, 104: 
394 – 407, 2006. 

ARAZ, C.; OZKARAHAN, I. Supplier evaluation and management system for strategic 
sourcing based on a new multicriteria sorting procedure. International Journal of 
Production Economics, 106: 585–606, 2007. 

AVERY, S. Purchasing adds value to the supplier selection process. Purchasing, 129 (1): 96, 
2000. 

BALLOU, R. H. The evolution and future of logistics and supply chain management. 
Produção, 16 (3): 375-386, 2006. 

______. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 
Tradução: Hugo T. Y. Yoshizaki. São Paulo: Atlas, 1993. 

BARLA, S. B. A case study of supplier selection for lean supply by using a mathematical 
model. Logistics Information Management, 16 (6): 451 - 459, 2003. 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia 
de suprimento. Tradução: Equipe do Centro de Estudos em Logística, Adalberto Ferreira 
das Neves; coordenação da revisão técnica Paulo Fernando Fleury, Cesar Lavalle. São 
Paulo: Atlas, 2001. 

BURT, D.N.; DOBLER, D. W.; STARLING, S.L. World Class Supply Management: The key 
to Supply Chain Management. 7. ed. New York, McGraw-Hill, 2003. 

BUTTHA, K.S.; HUQ, F. Supplier selection problem: a comparison of total cost of ownership 
and analytic hierarchy process approaches. Supply Chain Management: An International 
Journal. 7 (3): 126 – 135, 2002. 

CARR, A.S.; SMELTZER, L.R. An empirical study of the relationships among purchasing 
skills and strategic purchasing, financial performance, and supplier responsiveness. 
Journal of Supply Chain Management, 36 (3): 40-54, 2000.  

CAUCHICK MIGUEL, P.A. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e 
recomendações para sua condução. Produção, 17 (1): 216-229, 2007. 

CHAN, F.T.S.; KUMAR, N. Global supplier development considering risk factors using 
fuzzy extended AHP-based approach. Omega, 35: 417 – 431, 2007. 

CHE, Z.H.; WANG,  H.S. Supplier selection and supply quantity allocation of common and 
non-common parts with multiple criteria under multiple products. Computers & Industrial 
Engineering, 55: 110 – 133, 2008. 



  Referências 

109 

CHEN, C.-C. A model for customer-focused objective-based performance evaluation of 
logistics service providers. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20 (3): 309-
322, 2008. 

CHENA, C.-T.; LINB, C.-T.; HUANG, S.-F. A fuzzy approach for supplier evaluation and 
selection in supply chain management. International Journal of Production Economics, 
102: 289–301, 2006. 

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tradução: Claudia 
Freire; revisão técnica Paulo Roberto Leite. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

CHOYA, K.L.; LEEA, W.B.; LO, V. Design of a case based intelligent supplier relationship 
management system—the integration of supplier rating system and product coding system. 
Expert Systems with Applications, 25: 87 – 100, 2003. 

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes que 
agregam valor. Tradução: Mauro de Campos Silva. São Paulo, Thomson Learning, 2007. 

CHURCHILL Jr., G. A. A paradigm for developing better measures of marketing constructs. 
Journal of Marketing Research, 16 (1): 64 - 73, 1979. 

COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONAL. (CSCMP), Conselho dos 
Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos; Conceitos de Logística e Gestão da 
Cadeia de Suprimentos. Disponível em <http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp>. 
Acesso em 15 de dezembro de 2008. 

COUSINS, P.D. Supply base rationalization: myth or reality. European Journal of 
Purchasing & Supply Management, 5 (1): 15-25, 1999. 

COCHRAN, W.G. Técnicas de amostragem (tradução). Rio de Janeiro, Editora Fundo de 
Cultura, 1965. 

CONCEIÇÃO, S. V. & QUINTÃO, R. T. Avaliação do desempenho logístico da cadeia 
brasileira de suprimentos de refrigerantes. Gestão & Produção, 11 (3): 441-453, 2004. 

CRAMA, Y.; PASCUAL, J. P.; TORRES, A. Optimal procurement decisions in the presence 
of total quantity discounts and alternative product recipes. European Journal of 
Operational Research, 159: 364 – 378, 2004. 

DE BOER, L.; LABRO, E.; MORLACCHI, P. A review of methods supporting supplier 
selection. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7 (2): 75-89, 2001.  

 DE BOER, L.; WEGEN, L. L. M. Practice and promise of formal supplier selection: a study 
of four empirical cases. Journal of Purchasing & Supply Management, 9: 109–118, 2003. 

DE BOER, L.; WEGEN, L.V.; TELGEN, J. Outranking methods in support of supplier 
selection. European Journal of Purchasing & Supply Management, 4: 109 - 118, 1998. 

DEGRAEVE, Z.; ROODHOOFT, F. Effectively Selecting Suppliers Using Total Cost of 
Ownership. Journal of Supply Chain Management, 35 (1):  5 - 10, 1999. 



  Referências 

110 

DICKSON, G.W. An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions. Journal of 
Purchasing, 2 (1): 5 - 17, 1966. 

DOHEL, N. Vendor selection and order quantity allocation in volume discount environments. 
Supply Chain Management: An International. Journal, 8 (4): 335 - 342, 2003. 

DULMIN, R.; MININNO, V. Supplier selection using a multi-criteria decision aid method. 
Journal of Purchasing & Supply Management, 9: 177 – 187, 2003 

ELLRAM, L.M. The supplier selection decision in strategic partnerships. International. 
Journal of Purchasing and Materials Management, 26 (4): 8–14, 1999. 

______. A Managerial Guideline for the Development and Implementation of Purchasing 
Partnerships. Journal of Supply Chain Management, 31 (2): 9 – 16, 1995. 

ELLRAM, L.M.; CARR, A.S. Strategic purchasing: A history and review of the literature. 
International. Journal of Purchasing and Materials Management, 30 (2): 10 -18, 1994. 

ERNST, R.; Kamrad, B.; Ord, K. Delivery performance in vendor selection decisions. 
European Journal of Operational. Research, 176: 534–541, 2007 

FERREIRA, G. C. & PADULA, A. D. Gerenciamento de cadeias de suprimento: novas 
formas de organização na cadeia da carne bovina do Rio Grande do Sul. Revista 
Administração Contemporânea, 6 (2): 167-184, 2002. 

FERREIRA, K. A. & ALVES, M. R. P. A. Logística e troca eletrônica de informação em 
empresas automobilísticas e alimentícias. Revista Produção, 15 (3): 434-447, 2005. 

GANS, N. Customer Loyalty and Supplier Quality Competition. 
Management Science, 48: 207 – 221, 2002. 

GIUNIPERO, L.; HANDFIELD, R.B.; ELTANTAWY, R. Supply management's evolution: 
key skill sets for the supply manager of the future. International Journal of Operations & 
Production Management, 26 (7): 822-844(23), 2006. 

GIUNIPERO, L.C. et al.. A decade of SCM literature: past, present and future implications. 
Journal of Supply Chain Management, 44 (4): 66-86(21), sep 2008. 

GHODSYPOUR, S.H.; O’BRIEN, C. The total cost of logistics in supplier selection, under 
conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraints. International 
Journal of Production Economics, 73: 15-27, 2001. 

______. A decision support system for supplier selection using an integrated analytic 
hierarchy process and linear programming. International. Journal of Production 
Economics, 56-57: 199 - 212, 1998. 

GÖL, H.; ÇATAY, B. Third-party logistics provider selection: 
insights from a Turkish automotive company. Supply Chain Management: An 
International Journal, 12 (6): 379 – 384, 2007. 



  Referências 

111 

HAERY,A. et al.. Application of Association Rule Mining in Supplier Selection Criteria. 
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3: 358 - 362, 
2008. 

HAIR Jr., J.F. et al.. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Porto Alegre, 
Bookman, 2005. 

HANDFIEL, R.B. et al.. Avoid the pitfalls in suppliers development. Sloan Management 
Review, 41 (2): 37-48, 2000. 

HANDFIELD, R. et al.. Applying environmental criteria to supplier assessment: A study in 
the application of the Analytical Hierarchy Process. European Journal of Operational. 
Research, 141: 70–87, 2002. 

HUANG, S.H.; KESKAR, H. Comprehensive and configurable metrics for supplier selection. 
International. Journal of Production Economics, 105 (2): 510–523, 2007. 

HUMPHREYSA, P. et al.. Integrating design metrics within the early supplier selection 
process. Journal of Purchasing & Supply Management, 13: 42–52, 2007 

HWANG, I.; RADHAKRISHNAN, S.; SU, L. Vendor Certification and Appraisal: 
Implications for Supplier Quality. Management Science, 52: 1472 – 1482, 2006. 

JAYARAMAN, V.; SRIVASTAVA, R.; BENTON, W. C. Supplier Selection and Order 
Quantity Allocation: A Comprehensive Model. Journal of Supply Chain Management, 35 
(2): 50 - 58, 1999 

KAKOURIS, A.P.; POLYCHRONOPOULOS, G.; BINIORIS, S. Outsourcing decisions and 
the purchasing process: a systems-oriented approach. Marketing Intelligence & Planning, 
24 (7), 2006 

KRAUSE, D.R.; HANDFIELD, R.B.; SCANNELL, T.V. An empirical investigation of 
supplier development: reactive and strategic processes. Journal of Operations 
Management, 17: 39–58, 1998. 

KRAUSE, D.R., PAGELL, M.; CURKOVIC, S. Toward a measure of competitive priorities 
for purchasing. Journal of Operations Management, 19: 497–512, 2001. 

LAVALLE, C. R.; FLEURY, P. F. Avaliação da organização logística em empresas da cadeia 
de suprimentos de alimentos – indústria e comércio. Anais  ANANPAD, 1999. 

LEVARY, R.R. Ranking foreign suppliers based on supply risk. Supply Chain Management: 
An International Journal, 12 (6): 392 – 394, 2007. 

LIAOA, Z.; RITTSCHER, J. A multi-objective supplier selection model under stochastic 
demand conditions. International. Journal of Production Economics, 105: 150 – 159, 
2007. 

LIN, T.; CHENG, Y; HUANG, M. The impact of supplier selection factor between supply 
chain management and human resource development. Disponível em: < academic-
papers.org/ocs2/session/Papers/Poster/368.doc>. Acesso em 22 de janeiro de 2009. 



  Referências 

112 

LIU, C.-M. et al.. A performance evaluation model based on AHP and DEA. Journal of the 
Chinese Institute of Industrial. Engineers, 22 (3): 243-51, 2005. 

LIU, J.; DING, F.; LALL, V. Using data envelopment analysis to compare suppliers for 
supplier selection and performance improvement. Supply Chain Management: An 
International Journal, 5(3): 143 - 150, 2000. 

LYSONS, K.; FARRINGTON, B. Purchasing and Supply Chain Management. 7. ed. 
Inglaterra, Prentice Hall, 2006. 

MARTIN, C. The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets. Industrial. Marketing 
Management, 29 (1): 37-44, 2000. 

MCDERMOTT, C.; HANDFIELD, R. Concurrent development and strategic outsourcing: do 
the rules change in Breakthrough innovation? The Journal of High Technology 
Management Research, 11 (1), 2000. 

MCIVOR, R.; HUMPHREYS,P.; MCALEER, E. The evolution of the purchasing function. 
Strategic Change, 6 ( 3) : 165-179, 1997. 

MEADE, L.; SARKIS, J. A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse 
logistics providers. Supply Chain Management: An International Journal, 7 (5): 283 - 295, 
2002. 

MURALIDHARAN, C.; ANANTHARAMAN, N.; DESHMUKH, S.G. A MuIti-Criteria 
Group Decisionmaking for Supplier Rating. The Joumal. of Supply Chain Managemen, 38 
(4): 22 - 33, 2002. 

NARASIMHAN, R.; TALLURI, S.; MENDEZ, D. Supplier Evaluation and Rationalization 
via Data Envelopment Analysis: An Empirical Examination. The Jounal. of Supply Chain 
Managemenrt, 37 (3): 28 - 37, 2001. 

NG, W.L. An efficient and simple model for multiple criteria 
supplier selection problem. European Journal of Operational. Research, 186: 1059 –1067, 
2008. 

PARK, D.; KRISHNAN, H.A. Understanding supplier selection practices: Differences 
between U.S. And korean executives Thunderbird. International. Business Review, 43 
(2): 243-256, 2001. 

PETERSEN, K.J.; HANDFIELD, R.B.; RAGATZ, G.L. Supplier integration into new 
product development: coordinating product, process and supply chain design. Journal of 
Operations Management, 23: 371–388, 2005. 

PETRONI, A.;  BRAGLIA, M. Vendor Selection Using Principal Component Analysis. 
Journal of Supply Chain Management, 36 (2): 63 - 69, 2000. 

PINKERTON, R. L. (2001). The Evaluation of Purchasing to Supply Chain Management. In: 
BURT, D.N. et al.. World Class Supply Management The Key To Supply Chain 
Management, 7. ed. New York, McGraw-Hill, 2003. 



  Referências 

113 

PIRES, S. R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e casos. São 
Paulo, Atlas, 2004. 

PLAMBECK, E.L.; TAYLOR, T.A. Sell the Plant? The Impact of Contract Manufacturing on 
Innovation, Capacity, and Profitability. Management Science, 51: 133 – 150, 2005. 

RAMANATHAN, R. Supplier selection problem: integrating DEA with the approaches of 
total cost of ownership and AHP. Supply Chain Management: An International Journal, 12 
(4): 258–  261, 2007. 

RHEE, B.; VERMA, R.; PLASCHKA, G. Understanding trade offs in the supplier selection 
process: The role of flexibility, delivery, and value-added services/support. 
International. Journal of Production Economics, 120 (1): 30-41, 2009.  

ROTHAERMEL, F. T.; HITT, M.A.; JOBE, L. A. Balancing vertical integration and strategic 
outsourcing: effects on product portfolio, product success, and firm performance. 
Strategic Management Journal, 27: 1033–1056, 2006. 

SAEN, R.F. Suppliers selection in the presence of both cardinal and ordinal data. European 
Journal of Operational. Research, 183: 741–747, 2007. 

SAOUMA, R. Optimal Second-Stage Outsourcing. Management Science, 54 (6): 1147 – 
1159, 2008. 

SARKARA, A.; MOHAPATRA, P. K. J. Evaluation of supplier capability and performance: 
A method for supply base reduction. Journal of Purchasing & Supply Management, 12: 
148 – 163, 2006. 

SARKIS, J. & TALLURI, S. A model for strategic supplier selection. Journal of Supply 
Chain Management, 38 (1): 18-23, 2002. 

SCHMITZ, J.; PLATTS, K.W. Supplier logistics performance measurement: Indications from 
a study in the automotive industry. International. Journal Production Economics, 89: 
231–243, 2004. 

______. Roles of supplier performance measurement: indication from a study in the 
automotive industry. Management Decision, 41 (8): 711-21, 2003. 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). 
Disponível em: < http://www.sebrae.com.br/>. Acesso em: 12 de março de 2009. 

SIMPSON, P.M.; SIGUAW, J.A.; WHITE, S.C.. Measuring the Performance of Suppliers: 
An Analysis of Evaluation Processes. Journal of Supply Chain Management, 30 (1): 29 – 
41, 2002. 

STATSOFT, INC. STATISTICA (data analysis software system), version 6. 
www.statsoft.com, 2001. 

TALAMINI, E.; PEDROZO, E. A. & SILVA, A. L. Gestão da Cadeia de Suprimentos e a 
Segurança do Alimento: uma Pesquisa Exploratória na Cadeia Exportadora de Carne 
Suína. Gestão & Produção, 12 (1): 107-120, 2005. 



  Referências 

114 

TALLURI, S. A buyer–seller game model for selection and negotiation of purchasing bids. 
European Journal of Operational. Research, 143: 171–180, 2002. 

TALLURI, S.; NARASIMHAN, R. Vendor evaluation with performance variability: A max–
min approach. European Journal of Operational. Research, 146: 543–552, 2003. 

TALLURIA, S.; NARASIMHANA, R.; NAIR, A. Vendor performance with supply risk: A 
chance-constrained DEA approach. International. Journal of Production Economics, 100: 
212 – 222, 2006. 

TALLURI, S.; SARKIS, J. A model for performance monitoring of suppliers. International. 
Journal of Production Research, 40 (16): 4257-69, 2002. 

TAMA, M.C.Y.; TUMMALA, V.M.R. An application of the AHP in vendor selection of a 
telecommunications system. Omega, 29: 171-182, 2001. 

TANNER Jr., J.E. Organizational Buying Theories: a Bridge to Relationships Theory. 
Industrial. Marketing Management, 28 (3): 245-255, 1999. 

TING, S.; CHO, D. An integrated approach for supplier selection 
and purchasing decisions. Supply Chain Management: An International Journal, 13 (2): 
116 – 127, 2008. 

VERMA, R.; PULLMAN, M.E. An Analysis of the Supplier Selection Process. Omega - 
International. Journal Management Science, 26 (6): 739-750, 1998. 

VIEIRA, L. M. The role of food standards in international trade: assessing the Brazilian beef 
chain. Revista Administração Contemporânea, 10: 33-51, 2006. 

VOKURKA, R.; CHOOBINEH, J.; VADI,L. A prototype expert system for evaluation and 
selection of potential suppliers. International. Journal of Operation & Production 
Management, 16 (12), 1996. 

VONDEREMBSE, M.A.; TRACEY, M. The impact of supplier selection criteria and supplier 
involvement on manufacturing performance. Journal of Supply Chain Management, 
35(3): 33-39, 1999. 

WANGA, G.; HUANG, S.H.; DISMUKESA, J.P. Product-driven supply chain selection 
using integrated multi-criteriadecision-ma king methodology. International.  Journal of 
Production Economics, 91: 1 – 15, 2004. 

WATTS, C.A.; KIM, K.Y.; HAHN, C.K. Linking Purchasing to Corporate Competitive 
Strategy. International. Journal of Purchasing and Material.s Management, pp. 2-8, 1992. 

WEBER, C. A. A data envelopment analysis approach to measuring vendor performance. 
Supply Chain Management, 1 (1): 28 – 39, 1996. 

WEBER, C.A.; CURRENT, J.; BENTON, W.C. Vendor selection criteria and methods. 
European Journal of Operational. Research, 50: 2-18, 1991. 



  Referências 

115 

WEBER, C.A.; CURRENT, J.; DESAI, A. An optimization approach to determining the 
number of vendors to employ. Supply Chain Management: An International Journal, 5 (2): 
90-8, 2000.  



  Apêndice I 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário  Apêndice I 

117 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Centro de Tecnologia e Geociências 
Departamento de Engenharia de Produção 

Pesquisa sobre as ferramentas e técnicas da seleção e avaliação de 
fornecedores da indústria brasileira de alimentos 
Aluna do Mestrado: Joana Coelho Viana 
P  Orientadora: Profª. Luciana Hazin 

 

Instruções de Preenchimento do Questionário 

 O presente questionário é destinado aos gestores responsáveis pela seleção e avaliação 

de fornecedores. O estudo visa analisar o processo de seleção e avaliação de fornecedores 

estratégicos da indústria brasileira de alimentos. Para preencher o questionário, siga as 

seguintes instruções: 

 1. Ler as perguntas com atenção 

 2. Responder de acordo com a prática da sua empresa 

 3. Ao responder, levar em consideração o(s) fornecedor(es) dos itens/ serviços de               

maior relevância para os negócios da organização. (Para facilitar, sugerimos que se 

concentre em apenas um item ou serviço estratégico que apresente pelo menos três 

opções de fornecedores) 

 4. Nas questões por extenso, escrever sua resposta no espaço cinza, independente do 

tamanho da resposta. 

 5. Nas questões de múltipla escolha, clicar na caixa ao lado da alternativa escolhida. 

(Em caso de engano, basta clicar novamente na caixa para desmarcar a opção). 

 6. Ao terminar de responder, “salvar como” Resposta e enviar o arquivo para o e-

mail: ufpe.joana@gmail.com. 

 

Em caso de dúvidas, pedimos para contatar Joana Viana através do e-mail: 

ufpe.joana@gmail.com ou do telefone (81) 8836-4848.  

Desde já agradecemos a atenção. 

Joana Viana 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Empresa:       

1.2. Sexo:  Fem   Mas 

1.3. Idade: 

 Entre 20 – 29 anos    Entre 40 – 49 anos                 Mais de 60 anos               

 Entre 30 – 39 anos    Entre 50 – 59 anos 

1.4. Formação:       

 Administração    Engenharia (Favor, especificar)                    

 Nutrição     Nível superior incompleto                         

 Outra (Favor, especificar)       

1.5. Gestor da área de: 

 Compras   Logística/ Cadeia de Suprimentos  Outra:       

1.6. Há quanto tempo está responsável pelo setor? 

 A menos de 1 anos   Entre 1 e 3 anos   A mais de 3 anos 

1.7. Há quanto tempo trabalha na área (incluir o tempo em outras empresas)? 

 A menos de 2 anos   Entre 2 e 5 anos   A mais de 5 anos 

1.8. Quantos funcionários trabalham na empresa (incluindo matriz e filiais)? 

 Menos de 20 funcionários   Entre 100 e 500 funcionários                              

 Entre 20 e 100 funcionários    Mais de 500 funcionários 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. FORNECEDORES 

Para responder o segundo grupo de questões, pedimos que escolha um item ou 

serviço estratégico para o negócio da empresa, que tenha pelo menos 3 opções de 

fornecedores no mercado, e responda às perguntas de acordo com o item/ serviço 

em mente. 

2.1 Indicar o item/ serviço escolhido:       

2.2 Você é responsável por fornecedores de: 

 Matéria-prima      Serviços logísticos                    

 Matéria-prima e Serviços logísticos   Outros:       
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2.3 Atualmente, quantos fornecedores estão cadastrados para fornecer esse item/serviço à 
sua empresa? 

 Apenas 1 fornecedor     Entre 11 e 20 fornecedores                              

 Entre 2 e 5 fornecedores                     Mais de 20 fornecedores                                                                                    

 Entre 6 e 10 fornecedores     

 

2.4 Analise as afirmações abaixo e responda em que intensidade você concorda com elas. 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. O processo de seleção do fornecedor é 
uma atividade importante para o 
desempenho da sua organização 

     

2. A escolha de fornecedores indevidos 
acarreta problemas a sua organização      

3. Os problemas advindos de maus 
fornecedores impacta na performance da 
sua organização 

     

4. A performance do fornecedor interfere 
na forma como sua organização atende 
aos seus clientes 

     

 

2.5 Diante de uma escolha incorreta de fornecedor, sua empresa já enfrentou problemas 
como:  

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. Atraso de pedidos      

2. Entregas em não conformidade com o 
pedido      

3. Redução da qualidade de seu produto      

4. Problemas de relacionamento com o 
fornecedor                                                                                 

5. Dificuldade de negociação de preços e 
reajustes      

6. Dificuldade de adaptação do fornecedor 
às suas necessidades      

7. Problemas com o seu cliente 
     

8. Aumento do custo 
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 Caso deseje mencionar outros problemas enfrentados, favor, especificar:       

_____________________________________________________________________ 

 

3. RELACIONAMENTO EMPRESA-FORNECEDOR 

3.1 Qual o tipo de relacionamento estabelecido entre a sua empresa e seus fornecedores? 

 Relacionamento de curto prazo (menos de 12 meses)                                                                

 Relacionamento de médio prazo (entre 12 e 24 meses)                                                                

 Relacionamento de longo prazo (mais de 24 meses) 

 

3.2 Em respeito à atitude da empresa em relação ao relacionamento com fornecedores, 
analise as afirmações abaixo e responda em que intensidade você concorda com elas. 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. O tipo de relacionamento estabelecido 
com o fornecedor sofreu alterações em 
decorrência das mudanças do ambiente 
de negócios 

     

2. O desempenho da organização sofre 
influência do relacionamento estabelecido 
com o fornecedor 

     

3. Para atingir os objetivos estratégicos, a 
organização prefere o estabelecimento de 
relacionamentos mais estreitos 

     

4. A organização dá preferência aos 
relacionamentos de longo prazo para 
adquirir vantagens competitivas 

     

 

3.3 Para a organização, o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com o 
fornecedor inclui: 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. Colaboração entre as organizações      

2. Compartilhamento de informações      

3. Confiança      

4. Investimento de tempo e dinheiro na 
construção e manutenção do 
relacionamento 
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5. Sistemas de informação customizados      

6. Proximidade e interações freqüentes      

 

3.4 São percebidos como resultado de relacionamentos de longo prazo com o fornecedor: 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. Aumento da produtividade      

2. Redução dos custos da operação      

3. Informações mais rápidas      

4. Melhoria do controle de recursos      

5. Aumento da flexibilidade      

6. Redução do fluxo de trabalho                  

7. Melhoria da gestão de ativos 
(estoques)      

8. Melhoria no plano de produção                  

9. Melhoria da qualidade de seus 
produtos/ serviços      

 

3.5  Para a organização, o compartilhamento de informações com o fornecedor inclui 
dados de: 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. Planejamento de produção e estoques      

2. Estrutura de custos      

3. Estrutura das margens de lucro      

4. Programação de produção      

5. Estratégias de marketing      

 

 

 



Questionário  Apêndice I 

122 

3.6 Em relação à atitude do fornecedor, a organização acredita que seus atuais 
fornecedores: 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. Cumprem com seus compromissos      

2. São sempre francos e honestos      

3. Estão interessados no sucesso da sua 
organização      

4. São dignos de confiança      

5. São capacitados e eficientes      

6. Na tomada de decisão, levam em 
consideração o bem estar da sua 
organização assim como o seu próprio 

     

 3.7 Em relação aos investimentos realizados na construção do relacionamento 

com fornecedores, para a organização: 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. Os custos financeiros para trocar de 
fornecedor são significativos      

2. O esforço físico para trocar de 
fornecedor seria mínimo      

3. Os investimentos iniciais de tempo e 
dinheiro para o estabelecimento de 
relacionamento com o fornecedor atual 
foram significantes 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 O processo de seleção de fornecedores é formalizado e padronizado? 

 Sim (Se sim, siga para a questão 4.3.)  Não  

 

4.2 A empresa pretende formalizar e padronizar o processo de seleção de fornecedores? 
(Depois de responder, pule para a questão 4.5.) 

 Sim, já há um planejamento   Não                                                                      

 Sim, mas não há previsão      
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4.3  Há quanto tempo o processo de seleção de fornecedores é formalizado e padronizado? 

 A menos de 1 ano     Entre 3 e 5 anos                                                                 

 Entre 1 e 3 anos         A mais de 5 anos 

 

4.4 Após a formalização e padronização do processo, a tarefa de selecionar fornecedores 
se tornou: 

 Muito mais fácil      Um pouco mais difícil                                      

 Mais fácil                   Mais difícil                                                         

 Um pouco mais fácil                         Muito mais difícil                   

 Nem  mais fácil, nem mais difícil  

  

Na literatura, foram propostos diversos métodos para o processo de seleção de 

fornecedores, sendo alguns deles listados abaixo. 

 

4.5 Para selecionar seus fornecedores, indique quais dos métodos abaixo são utilizados:  

Métodos  

Métodos Categóricos – Os fornecedores são classificados de acordo com a 
peformance apresentada nos critérios de avaliação (Ex. Fornecedor: 
Satisfatório, Regular, Insatisfatório).                                                                                      

 

Soma ponderada  - Atribuição de pesos aos critérios e posterior soma dos 
produtos resultantes da avaliação de cada critério com seu respectivo 
peso. 

 

Programação matemática - O problema é formulado em uma função 
matemática objetiva a qual posteriormente é maximizada (ou 
minimizada). 

 

Custo total de propriedade ou Total cost of ownership (TCO) - Inclui, na 
escolha do fornecedor,  todos os custos mensuráveis incorridos durante o 
ciclo de vida do item comprado (Pré-transação,  transação e pós-
transação). 

 

Métodos multicritério – Métodos de apoio a decisão que ajudam o decisor 
a sistematicamente avaliar um conjunto de alternativas em relação a 
vários critérios (Ex: AHP, MAUT, ANP, PROMETHEE, ELECTRE, etc...).          

 

DEA (Data envelopment analysis) - Análise envoltória de dados.                                                                                  

Métodos estatísticos- Incorpora a incerteza de certas variáveis, lidando 
com dados probabilísticos.  

Avaliação informal – Avaliação feita pelo gestor baseando-se tanto no 
preço como no contato com o fornecedor e em referências obtidas.  

Outros (Favor, especificar ou explicar como é feita a seleção):        
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4.6 Em relação ao processo de seleção empregado pela sua organização, analise as 
afirmações abaixo e responda em que intensidade você concorda com elas. 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. O processo de seleção de fornecedores 
resulta na escolha adequada de 
fornecedores 

     

2. O método utilizado no processo de 
seleção é determinante para a qualidade 
da escolha 

     

3. Os fornecedores selecionados 
desempenham suas funções 
satisfatoriamente 

     

4. O processo de seleção utilizado é 
eficiente      

5. É importante a formalização e 
padronização do processo de seleção      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 Existe um conjunto padronizado de critérios para o processo de seleção de 
fornecedores?  

 Sim    Não (Se não, siga para a questão 5.4) 

 

5.2 Há quanto tempo é utilizado o conjunto atual de critérios na seleção de fornecedores? 

 A menos de 1 ano     Entre 3 e 5 anos                                          

 Entre 1 e 3 anos            A mais de 5 anos 

 

5.3 Há diferença entre o conjunto de critérios utilizado para a seleção de fornecedores de 
curto ou médio prazo e o conjunto utilizado para a seleção de fornecedores de longo 
prazo? 

 Sim   Não (Se não, responda a próxima questão e siga para a 5.7) 
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5.4 Na etapa de pré-seleção (filtragem) dos fornecedores, marque, com um X, quais dos 
critérios abaixo são utilizados para classificar os candidatos potenciais:  

Critérios  Critérios  Critérios  

Capacidade de cooperação  Impressão no contato pessoal  Preço  

Atitudes em relação à 
empresa contratante  

Reputação e posição na 
indústria  

Certificações de Qualidade 
(Ex.:ISO)  

Compromisso 
 

Localização Geográfica 
 

Qualidade do produto/ 
serviço  

Credibilidade  Posição Financeira  Histórico de performances      

Desejo de fechar negócio 
 

Eficiência 
 

Total de negócios passados 
feitos com a empresa  

Capacidades tecnológicas 
(Infraestrutura)   

 Entrega (Pontualidade e 
conformidade) 

 Previsão de futuras compras     

Capacidades técnicas 
(Pessoal)   

 Flexibilidade  Responsabilidade sócio-
ambiental 

 

Instalações e capacidade de 
produção  

Habilidade em atender as 
especificações de embalagem  

Histórico de relações 
trabalhistas  

Sistemas gerenciais 
(relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

 
Responsividade (resposta 
rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

 
Sistema de informações 
com acesso ao progresso de 
ordens  

 

Gestão e organização do 
fornecedor  

Conformidade com os 
procedimentos da empresa  

Políticas de garantias e 
reclamações  

Desejo de investir recursos no 
relacionamento  

Serviço de manutenção 
fornecido pelo fornecedor    

Outros (Favor, especificar): 
      

 Cultura organizacional 
(Valores e Missão)  

Disponibilidade de fornecer 
apoio e treinamento para o 
uso do produto 

 

 

5.5 Para selecionar fornecedores de curto ou médio prazo, marque, com um X, quais dos 
critérios abaixo são utilizados no processo: 

Critérios  Critérios  Critérios  

Capacidade de cooperação  Impressão no contato pessoal  Preço  

Atitudes em relação à 
empresa contratante 

 Reputação e posição na 
indústria 

 Certificações de Qualidade 
(Ex.:ISO) 

 

Compromisso 
 

Localização Geográfica 
 

Qualidade do produto/ 
serviço  

Credibilidade  Posição Financeira  Histórico de performances      

Desejo de fechar negócio  Eficiência  Total de negócios passados 
feitos com a empresa 

 

Capacidades tecnológicas 
(Infraestrutura)    

Entrega (Pontualidade e 
conformidade)  

Previsão de futuras compras    
 

Capacidades técnicas 
(Pessoal)   

 Flexibilidade  Responsabilidade sócio-
ambiental 

 

Instalações e capacidade de 
produção 

 Habilidade em atender as 
especificações de embalagem 

 Histórico de relações 
trabalhistas 

 

Sistemas gerenciais 
(relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

 
Responsividade (resposta 
rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

 
Sistema de informações 
com acesso ao progresso de 
ordens  
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Gestão e organização do 
fornecedor  

Conformidade com os 
procedimentos da empresa  

Políticas de garantias e 
reclamações  

Desejo de investir recursos no 
relacionamento  

Serviço de manutenção 
fornecido pelo fornecedor    

Outros (Favor, especificar): 
      

 Cultura organizacional 
(Valores e Missão)  

Disponibilidade de fornecer 
apoio e treinamento para o 
uso do produto 

 

 

 

5.6 Para selecionar fornecedores de longo prazo, marque, com um X, quais dos critérios 
abaixo são utilizados no processo: (Depois de responder, pule para a questão 5.8) 

Critérios  Critérios  Critérios  

Capacidade de cooperação  Impressão no contato pessoal  Preço  

Atitudes em relação à 
empresa contratante  

Reputação e posição na 
indústria  

Certificações de Qualidade 
(Ex.:ISO)  

Compromisso  Localização Geográfica  Qualidade do produto/ 
serviço 

 

Credibilidade  Posição Financeira  Histórico de performances      

Desejo de fechar negócio 
 

Eficiência 
 

Total de negócios passados 
feitos com a empresa  

Capacidades tecnológicas 
(Infraestrutura)   

 Entrega (Pontualidade e 
conformidade) 

 Previsão de futuras compras     

Capacidades técnicas 
(Pessoal)    

Flexibilidade 
 

Responsabilidade sócio-
ambiental  

Instalações e capacidade de 
produção  

Habilidade em atender as 
especificações de embalagem  

Histórico de relações 
trabalhistas  

Sistemas gerenciais 
(relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

 
Responsividade (resposta 
rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

 
Sistema de informações 
com acesso ao progresso de 
ordens  

 

Gestão e organização do 
fornecedor  

Conformidade com os 
procedimentos da empresa  

Políticas de garantias e 
reclamações  

Desejo de investir recursos no 
relacionamento 

 Serviço de manutenção 
fornecido pelo fornecedor   

 Outros (Favor, especificar): 
      

 Cultura organizacional 
(Valores e Missão)  

Disponibilidade de fornecer 
apoio e treinamento para o 
uso do produto 

 

 

 

Se você respondeu que NÃO existe diferença entre os conjuntos de critérios 

utilizados para a seleção de fornecedores de curto, médio ou longo prazo, responda a 

próxima questão. Se respondeu SIM, siga para a questão 5.8. 
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5.7 Para a seleção de fornecedores, marque, com um X, quais dos critérios abaixo são 
utilizados no processo: 

Critérios  Critérios  Critérios  

Capacidade de cooperação  Impressão no contato pessoal  Preço  

Atitudes em relação à 
empresa contratante 

 Reputação e posição na 
indústria 

 Certificações de Qualidade 
(Ex.:ISO) 

 

Compromisso 
 

Localização Geográfica 
 

Qualidade do produto/ 
serviço  

Credibilidade  Posição Financeira  Histórico de performances      

Desejo de fechar negócio  Eficiência  Total de negócios passados 
feitos com a empresa 

 

Capacidades tecnológicas 
(Infraestrutura)    

Entrega (Pontualidade e 
conformidade)  

Previsão de futuras compras    
 

Capacidades técnicas 
(Pessoal)   

 Flexibilidade  Responsabilidade sócio-
ambiental 

 

Instalações e capacidade de 
produção 

 Habilidade em atender as 
especificações de embalagem 

 Histórico de relações 
trabalhistas 

 

Sistemas gerenciais 
(relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

 
Responsividade (resposta 
rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

 
Sistema de informações 
com acesso ao progresso de 
ordens  

 

Gestão e organização do 
fornecedor 

 Conformidade com os 
procedimentos da empresa 

 Políticas de garantias e 
reclamações 

 

Desejo de investir recursos no 
relacionamento  

Serviço de manutenção 
fornecido pelo fornecedor    

Outros (Favor, especificar): 
      

 Cultura organizacional 
(Valores e Missão)  

Disponibilidade de fornecer 
apoio e treinamento para o 
uso do produto 

 

 

 

5.8 Identifique os 3 critérios mais levados em consideração na escolha do(s) 
fornecedor(es): (Colocar em ordem de importância, sendo 1 o mais importante e 3 o 
menos importante, especificando no espaço cinza). 

Critérios  Critérios  Critérios  

Capacidade de cooperação   Impressão no contato pessoal   Preço   

Atitudes em relação à 
empresa contratante 

  Reputação e posição na 
indústria 

  Certificações de Qualidade 
(Ex.:ISO) 

  

Compromisso 
  

Localização Geográfica 
  

Qualidade do produto/ 
serviço   

Credibilidade   Posição Financeira   Histórico de performances       

Desejo de fechar negócio   Eficiência   Total de negócios passados 
feitos com a empresa 

  

Capacidades tecnológicas 
(Infraestrutura)     

Entrega (Pontualidade e 
conformidade)   

Previsão de futuras compras    
  

Capacidades técnicas 
(Pessoal)   

  Flexibilidade   Responsabilidade sócio-
ambiental 

  

Instalações e capacidade de 
produção 

  Habilidade em atender as 
especificações de embalagem 

  Histórico de relações 
trabalhistas 
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Sistemas gerenciais 
(relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

  
Responsividade (resposta 
rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

  
Sistema de informações 
com acesso ao progresso de 
ordens  

  

Gestão e organização do 
fornecedor 

  
Conformidade com os 
procedimentos da empresa 

  
Políticas de garantias e 
reclamações 

  

Desejo de investir recursos no 
relacionamento 

  Serviço de manutenção 
fornecido pelo fornecedor   

  Outros (Favor, especificar): 
      

  Cultura organizacional 
(Valores e Missão)   

Disponibilidade de fornecer 
apoio e treinamento para o 
uso do produto 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

6.1 A empresa avalia de alguma forma o desempenho dos fornecedores? 

 Sim   Não (Se marcou esta opção, você finalizou o questionário. Obrigada!) 

 

6.2 O processo de avaliação de desempenho do fornecedor é formalizado e padronizado? 

 Sim    Não     

                                                                      

6.3 Com que freqüência é realizada a avaliação de desempenho do fornecedor? 

 Mensalmente   Anualmente                                                                                  

 Trimestralmente    Só quando há necessidade                                                        

 Semestralmente   Sempre que há entrega ou prestação de serviço            

 

6.4 Para avaliar o desempenho do fornecedor, marque, com um X, quais dos métodos 
abaixo são utilizado:  

 

Métodos  

Indicadores Chaves de Desempenho (Key performance Indicator - KPI) - 
Medem o desempenho dos processos através de indicadores definidos 
com base no objetivo estratégico da empresa. 

 

Balanced Scorecards (BSC)  - Modelo de avaliação e performance 
empresarial, no qual os indicadores são definidos de acordo com quatro 
perspectivas: financeiro, clientes, processos internos e aprendizado e 
crescimento. 

 

Métodos Categóricos – Os fornecedores são classificados de acordo com a 
peformance apresentada nos critérios de avaliação (Ex. Fornecedor: 
Satisfatório, Regular, Insatisfatório).                                                                                      

 

Soma ponderada  - Atribuição de pesos aos critérios e posterior soma dos 
produtos resultantes da avaliação de cada critério com seu respectivo 
peso. 
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Custo total de propriedade ou Total cost of ownership ( TCO) - Inclui, na 
escolha do fornecedor,  todos os custos mensuráveis incorridos durante o 
ciclo de vida do item comprado (Pré-transação,  transação e pós-
transação). 

 

Métodos multicritério – Métodos de apoio a decisão que ajudam o decisor 
a sistematicamente avaliar um conjunto de alternativas em relação a 
vários critérios (Ex: AHP, MAUT, ANP, PROMETHEE, ELECTRE, etc...).          

 

DEA (Data envelopment analysis) - Análise envoltória de dados.                                   

Métodos estatísticos- Incorpora a incerteza de certas variáveis, lidando 
com dados probabilísticos.  

Checklist – Formulário de controle de qualidade através do qual os 
critérios de avaliação são checados no ato da entrega do produto ou no 
momento da prestação do serviço. 

 

Outros (Favor, especificar ou explicar como é feita a seleção):        

 

6.5 Existe um conjunto padronizado de critérios para a avaliação de desempenho do 
fornecedor? 

Sim   Não  

 

6.6 Marque, com um X, quais dos critérios abaixo são utilizados na avaliação de 
desempenho do fornecedor: 

Critérios  Critérios  Critérios  

Capacidade de cooperação 
 

Cultura organizacional 
(Valores e Missão)  

Preço 
 

Atitudes em relação à 
empresa contratante 

 Eficiência  Certificações de Qualidade 
(Ex.:ISO) 

 

Compromisso 
 

Entrega (Pontualidade e 
conformidade)  

Qualidade do produto/ 
serviço  

Credibilidade  Flexibilidade  Histórico de performances      

Capacidades tecnológicas 
(Infraestrutura)   

 Habilidade em atender as 
especificações de embalagem 

 Previsão de futuras compras     

Capacidades técnicas 
(Pessoal)    

Conformidade com os 
procedimentos da empresa  

Responsabilidade sócio-
ambiental  

Sistemas gerenciais 
(relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

 
Responsividade (resposta 
rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

 
Sistema de informações 
com acesso ao progresso de 
ordens  

 

Gestão e organização do 
fornecedor  

Serviço de manutenção 
fornecido pelo fornecedor    

Políticas de garantias e 
reclamações  

Desejo de investir recursos no 
relacionamento  

Disponibilidade de fornecer 
apoio e treinamento para o 
uso do produto 

 
Outros (Favor, especificar): 
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6.7 Em relação à avaliação de desempenho de fornecedores, analise as afirmações abaixo 
e responda em que intensidade você concorda com elas. 

Pergunta Escala 

Concordo 

Totalmente 
Concordo  

Nem concordo, 

nem discordo 
Discordo  

Discordo 

Totalmente 

1. A avaliação de desempenho de 
fornecedores contribui para a melhoria 
dos resultados da organização 

     

2. A avaliação de desempenho de 
fornecedores contribui para a melhoria da 
performance do fornecedor 

     

3. O processo de avaliação de 
fornecedores é uma atividade importante 
para o desempenho da sua organização 

     

 

6.8 Os resultados da avaliação de desempenho são divulgados para o fornecedor?  

 Sim     Não (Se não, pule a questão 6.10) 

6.9 Com que freqüência os resultados da avaliação de desempenho são divulgados para o 
fornecedor? 

 Sempre que é feita avaliação   Semestralmente                            

 Mensalmente                              Anualmente                                   

 Trimestralmente       Só quando há não conformidade  

6.10 Diante de um fornecedor com desempenho insatisfatório, enumere quais ações 
abaixo são executadas pela organização, indicando sua sequência no espaço cinza (1 
para a primeira ação realizada, 2 para a segunda ação realizada... até a última ação 
realizada pela empresa): 

  Comunicação informal sobre a não conformidade, solicitando ações corretivas                                                  

  Reclamação formal (por escrito), solicitando ações corretivas                              

  Advertência                                                                               

  Diminuição da quantidade comprada/ contratada                             

  Reuniões com o fornecedor                                               

  Programa de desenvolvimento                                         

  Troca do fornecedor                                                                          

  Internalização da operação                         

  Nenhuma 

_______________________________________________________________ 

Obrigada pela sua atenção! 
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Tabela 1 – Relação de critérios para a pré-seleção de fornecedores 

CRITÉRIOS CITAÇÕES % 
Entrega (Pontualidade e conformidade) 16 100,00% 
Preço 14 87,50% 
Credibilidade 13 81,25% 
Localização Geográfica 13 81,25% 
Compromisso 12 75,00% 
Instalações e capacidade de produção 11 68,75% 
Qualidade do produto/ serviço 11 68,75% 
Conformidade com os procedimentos da empresa 10 62,50% 
Eficiência 10 62,50% 
Flexibilidade 10 62,50% 
Habilidade em atender as especificações de 
embalagem 

10 62,50% 

Responsividade (resposta rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

10 62,50% 

Capacidades tecnológicas (Infraestrutura)   9 56,25% 
Desejo de fechar negócio 9 56,25% 
Capacidade de cooperação 8 50,00% 
Capacidades técnicas (Pessoal)   8 50,00% 
Gestão e organização do fornecedor 8 50,00% 
Sistemas gerenciais (relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

8 50,00% 

Atitudes em relação à empresa contratante 7 43,75% 
Certificações de Qualidade (Ex.:ISO) 7 43,75% 
Reputação e posição na indústria 7 43,75% 
Disponibilidade de fornecer apoio e treinamento 
para o uso do produto 

6 37,50% 

Histórico de performances     6 37,50% 
Impressão no contato pessoal 6 37,50% 
Políticas de garantias e reclamações 6 37,50% 
Posição Financeira 6 37,50% 
Previsão de futuras compras     6 37,50% 
Responsabilidade sócio-ambiental 6 37,50% 
Serviço de manutenção fornecido pelo 
fornecedor   

6 37,50% 

Cultura organizacional (Valores e Missão) 5 31,25% 
Desejo de investir recursos no relacionamento 4 25,00% 
Total de negócios passados feitos com a empresa 4 25,00% 
Histórico de relações trabalhistas 1 6,25% 
Sistema de informações com acesso ao progresso 
de ordens  

0 0,00% 
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Tabela 2 – Relação de critérios para a seleção de fornecedores de curto ou médio prazo 
 

CRITÉRIOS CITAÇÕES % 
Preço 13 100,00% 
Compromisso 11 84,62% 
Localização Geográfica 11 84,62% 
Entrega (Pontualidade e conformidade) 10 76,92% 
Credibilidade 9 69,23% 
Eficiência 9 69,23% 
Qualidade do produto/ serviço 9 69,23% 
Impressão no contato pessoal 8 61,54% 
Capacidade de cooperação 7 53,85% 
Flexibilidade 7 53,85% 
Habilidade em atender as especificações de 
embalagem 

7 53,85% 

Responsividade (resposta rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

7 53,85% 

Atitudes em relação à empresa contratante 6 46,15% 
Capacidades técnicas (Pessoal)   6 46,15% 
Capacidades tecnológicas (Infraestrutura)   6 46,15% 
Desejo de fechar negócio 6 46,15% 
Disponibilidade de fornecer apoio e treinamento 
para o uso do produto 

6 46,15% 

Instalações e capacidade de produção 6 46,15% 
Serviço de manutenção fornecido pelo 
fornecedor   

6 46,15% 

Certificações de Qualidade (Ex.:ISO) 5 38,46% 
Políticas de garantias e reclamações 5 38,46% 
Posição Financeira 5 38,46% 
Sistemas gerenciais (relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

5 38,46% 

Conformidade com os procedimentos da empresa 4 30,77% 
Desejo de investir recursos no relacionamento 4 30,77% 
Gestão e organização do fornecedor 4 30,77% 
Previsão de futuras compras     4 30,77% 
Total de negócios passados feitos com a empresa 4 30,77% 
Histórico de performances     3 23,08% 
Reputação e posição na indústria 3 23,08% 
Cultura organizacional (Valores e Missão) 2 15,38% 
Responsabilidade sócio-ambiental 2 15,38% 
Histórico de relações trabalhistas 0 0,00% 
Sistema de informações com acesso ao progresso 
de ordens  

0 0,00% 
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Tabela 3 – Relação de critérios para a seleção de fornecedores de longo prazo 
 

CRITÉRIOS CITAÇÕES % 
Compromisso 9 69,23% 
Credibilidade 9 69,23% 
Eficiência 8 61,54% 
Qualidade do produto/ serviço 8 61,54% 
Capacidades técnicas (Pessoal)   7 53,85% 
Entrega (Pontualidade e conformidade) 7 53,85% 
Flexibilidade 7 53,85% 
Localização Geográfica 7 53,85% 
Preço 7 53,85% 
Capacidade de cooperação 6 46,15% 
Conformidade com os procedimentos da empresa 6 46,15% 
Habilidade em atender as especificações de 
embalagem 

6 46,15% 

Impressão no contato pessoal 6 46,15% 
Instalações e capacidade de produção 6 46,15% 
Atitudes em relação à empresa contratante 5 38,46% 
Capacidades tecnológicas (Infraestrutura)   5 38,46% 
Certificações de Qualidade (Ex.:ISO) 5 38,46% 
Desejo de fechar negócio 5 38,46% 
Reputação e posição na indústria 5 38,46% 
Serviço de manutenção fornecido pelo 
fornecedor   

5 38,46% 

Cultura organizacional (Valores e Missão) 4 30,77% 
Disponibilidade de fornecer apoio e treinamento 
para o uso do produto 

4 30,77% 

Gestão e organização do fornecedor 4 30,77% 
Posição Financeira 4 30,77% 
Previsão de futuras compras     4 30,77% 
Responsividade (resposta rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

4 30,77% 

Sistemas gerenciais (relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

4 30,77% 

Histórico de performances     3 23,08% 
Políticas de garantias e reclamações 3 23,08% 
Total de negócios passados feitos com a empresa 3 23,08% 
Desejo de investir recursos no relacionamento 2 15,38% 
Histórico de relações trabalhistas 2 15,38% 
Responsabilidade sócio-ambiental 2 15,38% 
Sistema de informações com acesso ao progresso 
de ordens  

2 15,38% 
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Tabela 4 – Relação de critérios para a seleção quando não há diferenciação entre os 
fornecedores 
 

CRITÉRIOS CITAÇÕES % 
Credibilidade 9 100,00% 
Capacidade de cooperação 8 88,89% 
Compromisso 8 88,89% 
Conformidade com os procedimentos da empresa 8 88,89% 
Entrega (Pontualidade e conformidade) 8 88,89% 
Flexibilidade 8 88,89% 
Instalações e capacidade de produção 8 88,89% 
Localização Geográfica 8 88,89% 
Preço 8 88,89% 
Capacidades técnicas (Pessoal)   7 77,78% 
Capacidades tecnológicas (Infraestrutura)   7 77,78% 
Certificações de Qualidade (Ex.:ISO) 7 77,78% 
Gestão e organização do fornecedor 7 77,78% 
Habilidade em atender as especificações de 
embalagem 

7 77,78% 

Posição Financeira 7 77,78% 
Qualidade do produto/ serviço 7 77,78% 
Responsividade (resposta rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

7 77,78% 

Atitudes em relação à empresa contratante 6 66,67% 
Desejo de investir recursos no relacionamento 6 66,67% 
Disponibilidade de fornecer apoio e treinamento 
para o uso do produto 

6 66,67% 

Eficiência 6 66,67% 
Histórico de performances     6 66,67% 
Políticas de garantias e reclamações 6 66,67% 
Sistemas gerenciais (relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

6 66,67% 

Desejo de fechar negócio 5 55,56% 
Previsão de futuras compras     5 55,56% 
Responsabilidade sócio-ambiental 5 55,56% 
Reputação e posição na indústria 4 44,44% 
Serviço de manutenção fornecido pelo 
fornecedor   

4 44,44% 

Total de negócios passados feitos com a empresa 4 44,44% 
Cultura organizacional (Valores e Missão) 3 33,33% 
Impressão no contato pessoal 3 33,33% 
Histórico de relações trabalhistas 1 11,11% 
Sistema de informações com acesso ao progresso 
de ordens  

1 11,11% 

Outros: Adequação às especificações técnicas      1 11,11% 
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Tabela 5 – Relação de critérios para a avaliação de desempenho de fornecedores 
 

CRITÉRIOS CITAÇÕES % 
Entrega (Pontualidade e conformidade) 12 80,00% 
Qualidade do produto/ serviço 11 73,33% 
Preço 8 53,33% 
Conformidade com os procedimentos da empresa 7 46,67% 
Eficiência 7 46,67% 
Capacidades técnicas (Pessoal)   6 40,00% 
Compromisso 6 40,00% 
Credibilidade 6 40,00% 
Flexibilidade 6 40,00% 
Histórico de performances     6 40,00% 
Capacidades tecnológicas (Infraestrutura)   5 33,33% 
Certificações de Qualidade (Ex.:ISO) 5 33,33% 
Atitudes em relação à empresa contratante 4 26,67% 
Capacidade de cooperação 4 26,67% 
Disponibilidade de fornecer apoio e treinamento 
para o uso do produto 

4 26,67% 

Gestão e organização do fornecedor 4 26,67% 
Habilidade em atender as especificações de 
embalagem 

4 26,67% 

Responsabilidade sócio-ambiental 4 26,67% 
Responsividade (resposta rápida e eficiente às 
mudanças de requerimento) 

4 26,67% 

Serviço de manutenção fornecido pelo 
fornecedor   

4 26,67% 

Cultura organizacional (Valores e Missão) 3 20,00% 
Desejo de investir recursos no relacionamento 3 20,00% 
Políticas de garantias e reclamações 3 20,00% 
Sistema de informações com acesso ao progresso 
de ordens  

3 20,00% 

Sistemas gerenciais (relatórios, controle de 
qualidade e estoques etc.) 

2 13,33% 

Previsão de futuras compras     1 6,67% 
Outros:  Quantidade/ Aspectos financeiros 2 13,33% 
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Tabela 6 – Relação de métodos para a seleção de fornecedores 
 

MÉTODOS CITAÇÕES % 
Avaliação Informal 15 65% 

Métodos Categóricos  13 57% 

Soma ponderada 5 22% 

Custo total de propriedade ou Total cost of ownership (TCO)  4 17% 

Programação matemática 2 9% 

Métodos de apoio à decisão multicritério 1 4% 

DEA (Data envelopment analysis)                                                                   1 4% 

Métodos estatísticos 0 0% 
 
Tabela 7 – Relação de métodos para a avaliação de desempenho 
 

MÉTODOS CITAÇÕES % 
Métodos Categóricos                                                                                                                   9 60,00% 

Indicadores Chaves de Desempenho (Key performance Indicator 
- KPI) 

5 33,33% 

Checklist 4 26,67% 

Soma ponderada 3 20,00% 

Métodos de apoio à decisão multicritério 2 13,33% 

DEA (Data envelopment analysis)                                                                            1 6,67% 

Métodos estatísticos 1 6,67% 

Balanced Scorecards (BSC)  1 6,67% 

Custo total de propriedade ou Total cost of ownership ( TCO) 0 0,00% 
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 Resumo das associações encontradas entre as variáveis estudadas 

VARIÁVEIS TESTE RESULTADO CONCLUSÕES 
Q.4.1 (Formalização e padronização dos processos de 
seleção) X Q.3.2.3 (Preferência por relacionamentos 
estreitos para o alcance de objetivos estratégicos) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com processos de seleção formais dão maior 
preferência ao estabelecimento de relacionamentos estreitos com 
seus fornecedores.  

Q.4.1 (Formalização e padronização dos processos de 
seleção) X Q.3.3.2 (O relacionamento de longo prazo 
com fornecedores inclui compartilhamento de 
informações) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com processos de seleção formais apresentam um maior 
grau de concordância quanto à ideia de que o estabelecimento de 
relacionamentos de longo prazo com fornecedores inclui o 
compartilhamento de informações.  

Q.4.1 (Formalização e padronização dos processos de 
seleção) X Q.3.4.2 (Redução no fluxo de trabalho) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com processos de seleção formais reconhecem mais a 
redução no fluxo de trabalho como benefício do estabelecimento de 
relações de longo prazo.  

Q.4.1 (Formalização e padronização dos processos de 
seleção) X Q.3.4.9 (Melhoria da qualidade) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com processos de seleção formais reconhecem mais a 
melhoria da qualidade de seus produtos e serviços como benefício do 
estabelecimento de relações de longo prazo.  

Q.5.1 (Padronização dos critérios) X Q.3.2.3 
(Preferência por relacionamentos estreitos para o 
alcance de objetivos estratégicos) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com conjuntos padronizados de critérios estão mais 
favoráveis à utilização dos relacionamentos empresa-fornecedor 
como meio para atingir objetivos estratégicos. 

Q.5.1 (Padronização dos critérios) X Q.3.4.2 (Redução 
no fluxo de trabalho) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com conjunto de critérios formais reconhecem mais a 
redução no fluxo de trabalho como benefício do estabelecimento de 
relações de longo prazo.  

Q.5.1 (Padronização dos critérios) X Q.3.4.1 (Aumento 
da produtividade) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com conjunto de critérios formais reconhecem mais a o 
aumento da produtividade como benefício do estabelecimento de 
relações de longo prazo.  

Q.5.1 (Padronização dos critérios) X Q.2.5.7 (Problemas 
com clientes) 

Mann-Whitney 
Existe relação entre 
as variáveis 

As empresas com conjunto de critérios formais acreditam mais 
intensamente na ideia de que fornecedores incorretos acarretam às 
contratantes problemas com seus clientes. 

Q.1.8 (Porte da empresa) X Q.2.4.3 (Até que ponto você 
concorda com a seguinte afirmativa: “Os problemas 
advindos de maus fornecedores impacta na performance 
da sua organização”) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
positiva e alta entre 
as variáveis 

As empresas de médio e grande porte reconhecem mais o impacto 
dos fornecedores na performance da organização. 
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VARIÁVEIS TESTE RESULTADO CONCLUSÕES 

Q.1.8 (Porte da empresa) X Q. 3.2.1 (Até que ponto 
você concorda com a seguinte afirmativa: “O tipo de 
relacionamento estabelecido com o fornecedor sofreu 
alterações em decorrência das mudanças do ambiente de 
negócios”) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
positiva e moderada 
entre as variáveis 

As empresas de grande porte reconhecem mais as alterações 
realizadas no tipo de relação a empresa e  seus fornecedor em 
decorrência das mudanças do ambiente de negócios. 

Q.1.8 (Porte da empresa) X Q.3.3.3 (Até que nível você 
concorda que o relacionamento de longo prazo com 
fornecedor inclui: Confiança) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
positiva e moderada 
entre as variáveis 

As empresas de médio e grande porte apresentam um maior grau de 
concordância quanto à ideia de que o estabelecimento de 
relacionamentos de longo prazo com fornecedores inclui confiança.  

Q.1.8 (Porte da empresa) X Q.6.7.3 (Até que ponto você 
concorda com a afirmativa: “O processo de avaliação de 
fornecedores é uma atividade importante para o 
desempenho da sua organização”) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
positiva e moderada 
entre as variáveis 

As empresas de grande porte reconhecem mais a importância da 
avaliação de desempenho para a performance da organização. 

Q.2.3. (Tamanho da base de fornecedores) X Q.3.2.3 
(Preferência por relacionamentos estreitos para o 
alcance de objetivos estratégicos) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
negativa e moderada 
entre as variáveis 

As empresas com uma base menor de fornecedores dão maior 
preferência ao estabelecimento de relacionamentos estreitos com as 
empresas fornecedoras.  

Q.2.3. (Tamanho da base de fornecedores) X Q.3.7.3 
(Investimentos realizados para o estabelecimento de 
relacionamento com os fornecedores atuais) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
negativa e alta entre 
as variáveis 

As empresas com uma base menor de fornecedores realizam maiores 
investimentos na construção das relações com as empresas 
fornecedoras.  

Q.2.3. (Tamanho da base de fornecedores) X Q.2.4.1 
(Até que ponto você concorda com a afirmativa: “O 
processo de seleção de fornecedores é uma atividade 
importante para o desempenho da sua organização”)  

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
negativa e moderada 
entre as variáveis 

As empresas com uma base menor de fornecedores reconhecem 
mais a importância do processo de seleção de fornecedores para o 
desempenho da organização.  

Q.4.3 (Período de formalização e padronização do 
processo de seleção) X Q.5.2 (Período de padronização 
dos critérios de seleção) 

Correlação de 
Spearman 

Existe uma relação 
positiva e moderada 
entre as variáveis 

As empresas que formalizaram e padronizaram seus processos de 
seleção “entre 3 e 5 anos” e “há mais de 5 anos” padronizaram os 
critérios de avaliação no mesmo período.  

Q.3.2.2. (Influência do relacionamento estabelecido com 
o fornecedor no desempenho da organização) X Q.3.4.6. 
(Redução do fluxo de trabalho) 

Pearson 
Existe uma relação 
positiva e alta entre 
as variáveis 

As empresas que acreditam que o desempenho da organização sofre 
influência do tipo de relacionamento estabelecido com o fornecedor 
tendem a enxergar como uma dos principais benefícios da relação de 
longo prazo a redução no fluxo de trabalho.  

 


