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RESUMO 

A gestão de fornecedores é uma área importante para as organizações, pois os 

fornecedores têm o potencial de colaborar com o melhor atendimento de requisitos que são 

importantes para os clientes. Por outro lado, a má gestão dos fornecedores pode impactar em 

objetivos associados à qualidade, à redução de custo, à eficiência e em diversas outras questões 

que afetam a satisfação dos consumidores. Assim, o processo de avaliação dos fornecedores 

deve ser contínuo, a fim de monitorar o desempenho em diversos aspectos dos itens oferecidos 

e/ou serviços prestados. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi propor um modelo de 

avaliação de fornecedores de serviços logísticos, baseado em um método de tomada de decisão 

multicritério, o ELECTRE TRI. A coleta de dados foi conduzida por meio de um estudo 

empírico realizado em uma empresa do ramo alimentício, em que todo o processo de 

distribuição de seus produtos é realizado por empresas de transporte terceirizadas. O método 

Fuzzy Delphy foi utilizado para apoiar na definição de quais indicadores seriam utilizados para 

aplicação no modelo. Como resultados, obteve-se a avaliação de dois parceiros, em um período 

de seis meses. As categorizações obtidas indicaram que os fornecedores avaliados não estavam 

cumprindo algumas metas estabelecidas pela empresa. Desta forma, o modelo proposto indicou 

a necessidade da proposição de ações para a melhoria dos serviços prestados pelos 

fornecedores, a fim de continuar a parceria, ou até mesmo descontinuá-los. Além disso, o 

modelo possibilita o acompanhamento destes fornecedores nos próximos meses, para avaliar se 

obtiveram melhoria, de modo a atingir o desempenho esperado. 

Palavras-chave: Avaliação de Fornecedores. Tomada de Decisão Multicritério. ELECTRE 

TRI.  
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ABSTRACT 

Supplier management is an important area for organizations, as suppliers have the 

potential to collaborate to better meet the requirements that are important to customers. On the 

other hand, poor management of suppliers can have an impact on the objectives associated with 

quality, cost reduction, efficiency and several other issues that affect consumer satisfaction. 

Thus, the supplier evaluation process must be continuous to monitor performance in various 

aspects of the items offered and/or services provided. Therefore, the objective of this research 

was to propose a model for the evaluation of logistics service providers, based on a multicriteria 

decision-making method, the ELECTRE TRI. Data collection was conducted through an 

empirical study carried out in a food company, in which the entire distribution process of its 

products is performed by outsourced transport companies. The Fuzzy Delphy method was used 

to support the definition of which indicators would be used for application in the model. As a 

result, two partners were evaluated over a period of six months. The categorizations obtained 

indicated that the evaluated suppliers were not meeting some goals established by the company. 

Thus, the proposed model indicated the need to propose actions to improve the services 

provided by suppliers to continue the partnership or even discontinue them. In addition, the 

model makes it possible to monitor these suppliers in the coming months, to assess whether 

they have improved to achieve the expected performance. 

Keywords: Supplier Evaluation. Multicriteria Decision-Making. ELECTRE TRI. 

  



xi 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ xii 

LISTA DE QUADROS ......................................................................................................... xiii 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... xiv 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS .................................................................... xv 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA .................................... 1 

1.2 JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 3 

1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................. 4 

1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESCOPO ..................................................... 4 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ....................................................................... 5 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 6 

2.1 GESTÃO DE FORNECEDORES ............................................................................ 6 

2.1.1 Modelos de Seleção e Avaliação de Fornecedores .............................................................. 7 

2.2 MÉTODOS DE TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO E O MÉTODO 

ELECTRE TRI ....................................................................................................................... 12 

3 MÉTODOS DE PESQUISA ................................................................................... 17 

3.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA .................................................................... 17 

3.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E FONTES DE DADOS ................. 18 

3.3 O PROBLEMA E A ESTRUTURAÇÃO DOS MÉTODOS ............................... 18 

3.4 MÉTODO FUZZY DELPHI .................................................................................. 20 

4 MODELAGEM DO PROBLEMA......................................................................... 22 

4.1 DADOS COLETADOS ........................................................................................... 22 

4.2 MODELO PROPOSTO .......................................................................................... 24 

4.2.1 Parâmetros do modelo proposto ........................................................................................ 25 

4.2.2 Teste do modelo proposto e análise dos resultados .......................................................... 27 

4.2.2.1 Análise de Sensibilidade ...................................................................................................................... 30 

5 CONCLUSÃO .......................................................................................................... 32 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 34 

APÊNDICE A ......................................................................................................................... 37 



xii 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 4.1. Resultado da aplicação dos passos 1, 2 e 3 do método Fuzzy Delphi ................... 25 

Tabela 4.2. Limites das categorias. .......................................................................................... 26 

Tabela 4.3. Limiares modelo ELECTRE TRI. ......................................................................... 26 

Tabela 4.4. Peso dos critérios. .................................................................................................. 26 

Tabela 4.5. Desempenho mensal dos fornecedores F1 e F2. ..................................................... 27 

Tabela 4.6. Peso dos critérios alterados. .................................................................................. 31 

 

 

  



xiii 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 2.1. Critérios para avaliação de desempenho identificados na revisão de literatura. .... 8 

Quadro 2.2. Critérios para desenvolvimento de fornecedores aplicados no método ISM. ...... 10 

Quadro 2.3. Métodos de tomada de decisão. ............................................................................ 12 

Quadro 3.1. Descrição dos indicadores de serviços de transporte. .......................................... 19 

Quadro 4.1. Respostas da 1ª pergunta do questionário. ........................................................... 22 

Quadro 4.2. Respostas da 2ª pergunta do questionário. ........................................................... 22 

Quadro 4.3. Respostas da 3ª pergunta do questionário. ........................................................... 23 

Quadro 4.4. Transformação da escala linguística para escala numérica. ................................. 24 

Quadro 4.5. Relações de preferência. ....................................................................................... 27 

Quadro 4.6. Classificação pessimista. ...................................................................................... 28 

Quadro 4.7. Classificação otimista. .......................................................................................... 28 

Quadro 4.8. Relações de preferência. ....................................................................................... 31 

 

  



xiv 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 Modelo AHP para seleção de fornecedores. ............................................................. 9 

Figura 2.2. Critérios e subcritérios para avaliação de desempenho dos fornecedores. ............ 11 

Figura 2.3. Esquema de definição das categorias a partir dos limites dos perfis. .................... 13 

Figura 2.4. Esquema de definição dos procedimentos pessimista e otimista. .......................... 16 

Figura 4.1. Representação da classificação dos fornecedores. ................................................. 29 

 

 

  

file:///C:/Users/Bruno%20de%20Paula/Desktop/TCC%202/TCC%202%20-%20final(revisado)%20(v2).docx%23_Toc85659937


xv 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

ABREVIATURAS 

PSLs Prestadores de Serviços Logísticos 

SCOR Supply Chain Operations Reference 

AHP Analytic Hierarchy Process 

ISM Modelagem Estrutural Interpretativa 

QFD Quality Function Deployment 

DEA Data Envelopment Analysis 

GP Goal Programming 

ANP Analytic Network Process 

CD Centro de Distribuição 

SSMA Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 

 

 

 



Proposta de Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte: Uma Abordagem Multicritério Baseada no Método ELECTRE TRI 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 1 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o problema de pesquisa e sua importância dentro do contexto de 

estudo de avaliação de fornecedores, os motivos pelos quais se justifica o estudo, bem como os 

objetivos a serem alcançados. Além disso, este capítulo também apresenta as delimitações de 

pesquisa, o escopo e a organização do trabalho. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Segundo o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos (Council of 

Supply Chain Management Professional), a prática da logística está associada aos processos de 

planejamento, implementação e controle dos fluxos e da armazenagem de produtos, bem como 

dos serviços, além das informações associadas, desde a origem até o ponto de consumo, com o 

intuito de atender às necessidades dos clientes (NOVAES, 2015). Deste modo, observa-se que 

logística é uma área estratégica das organizações e possui papel relevante para a sociedade. Os 

fluxos da logística são estabelecidos ao longo de uma rede de elos, criada por meio das relações 

entre clientes e fornecedores que atuam de forma interdependente. Logo, toda atividade 

desempenhada por um elo passa a fazer parte do conjunto todo, que é denominado cadeia de 

suprimentos (CONCEIÇÃO; QUINTÃO, 2004). 

Dentro das cadeias de suprimentos, o processo de desverticalização vem sendo observado 

nas últimas décadas, em que muitas empresas passaram a terceirizar parte de suas atividades, 

executando apenas suas competências centrais (core competence), isto é, aquilo que podem 

realizar com excelência para que seu produto chegue até o consumidor final (SANTOS et al., 

2010). Este cenário possibilitou maior eficácia no atendimento das necessidades do cliente, 

todavia ampliou a importância dos fornecedores para as organizações, especialmente aqueles 

que estão diretamente ligados às atividades terceirizadas. A terceirização das atividades de uma 

empresa, depende das estratégias que ela possui e que podem gerar vantagens competitivas, que 

na grande maioria das vezes se trata de suas atividades-meio, ou seja, aquelas que não tem 

relação direta com as atividades-fim (GUIDOLIN; MONTEIRO FILHA, 2010). Embora a 

terceirização possa trazer muitos benefícios, ela pode ampliar a dependência do cliente em 

relação a determinados fornecedores. Dessa forma, de acordo com Santos et al. (2010), a não 

concentração das atividades de um único fornecedor da cadeia permite a criação de valor em 

todos os processos, desde a aquisição da matéria-prima até a disponibilização do produto aos 

clientes. Todavia, a ampliação do número de fornecedores impõe às empresas uma boa gestão 

destes parceiros. 
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Somado ao processo de desverticalização, com a globalização, notou-se a integração entre 

várias partes do mundo, favorecendo os clientes na aquisição de produtos e serviços 

provenientes de qualquer região do globo terrestre (VIANA, 2002). Um dos maiores benefícios 

que as grandes empresas obtiveram do processo de globalização foi o aumento do número de 

possibilidades de seleção de fornecedores, que entregam ótimos resultados, com integração de 

tecnologia, processos, materiais e informações estratégicas, por meio da aquisição global 

(global sourcing), que representa uma estratégia competitiva de adquirir bens e serviços que 

tragam mais vantagem para o negócio e que estejam localizados em qualquer parte do mundo  

(KUMAR et al., 2012). Assim, a competitividade aumentou devido à ampliação do mercado e, 

como consequência, um nível maior de exigência foi imposto pelos clientes em relação aos 

produtos e serviços oferecidos, que agora podem ser adquiridos em qualquer parte do mundo. 

Todas essas questões impuseram à logística e à cadeia de suprimentos maior complexidade na 

gestão de seus processos. 

Assim, devido à complexidade, a cadeia de suprimentos e as atividades logísticas 

necessitam ser amparadas por uma excelente base de fornecedores, pois todo produto ou serviço 

presente no mercado depende destes parceiros (MODI; MABERT, 2007). Os fornecedores 

desempenham papel fundamental no âmbito da logística, pois, atualmente, muitas empresas 

terceirizam parte dos serviços e precisam mostrar suas capacidades e habilidades em entregar 

produtos com qualidade e que garantam alguma vantagem para o comprador (SHARMA; YU, 

2013). Portanto, deve ser estabelecida uma boa relação entre fornecedor e empresa cliente. 

No que tange os fornecedores de serviços de transportes, os embarcadores (contratantes 

deste tipo de serviço) possuem custos logísticos relativamente altos para movimentar seus 

produtos e, por esse motivo, a contratação de terceiros é a alternativa encontrada para a redução 

desses custos, a depender de sua necessidade, podendo ser operador logístico ou transportadora 

(AHARONOVITZ; VIEIRA, 2014). As relações entre os Prestadores de Serviços Logísticos 

(PSLs) e os embarcadores podem se configurar de diversas formas, de acordo com os 

parâmetros que são estabelecidos em contrato.  

Segundo Tramarico et al. (2012), a decisão de terceirizar os serviços logísticos de uma 

empresa depende, principalmente, de três fatores: o posicionamento dela frente ao crescimento 

do mercado, o comportamento da demanda e, também, a relação com a cadeia de suprimentos. 

Ainda segundo os autores, existem diversos processos operacionais que os PSLs implantam 

para que o negócio seja viável e sustentável, tais como, a diminuição da ociosidade dos veículos, 

com a utilização destes em outros clientes e investimento em equipamentos tecnológicos que 

melhoram o desempenho da operação.  
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No mercado do transporte de cargas, a presença de PSLs é bem significativa, permitindo 

que os embarcadores tenham uma ampla variedade de escolha e, consequentemente, possam 

buscar aqueles que agregam valor aos seus produtos e/ou serviços (GALO, 2014). A 

permanência desses agentes no mercado depende, predominantemente, do nível de serviço que 

é ofertado e, segundo Galo (2014), devem ser estabelecidos indicadores logísticos para que haja 

uma melhoria contínua dos processos. Logo, a avaliação de desempenho dos fornecedores deve 

ser periódica, a fim de monitorar a qualidade dos serviços que são prestados. 

Diante do exposto, este trabalho propõe o estudo de um cenário real para elaborar um 

modelo de avaliação, a partir do método de tomada de decisão multicritério ELECTRE TRI, 

que atenda a necessidade da gestão adequada de fornecedores, em especial dos fornecedores de 

transportes, denominados Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs). A empresa, que é objeto 

de estudo, tem suas atividades voltadas para o ramo da alimentação e todo o processo de 

distribuição de seus produtos é realizado por empresas de transporte terceirizadas. Deste modo, 

para detalhar tal intervenção, as próximas seções apresentarão as justificativas para a realização 

deste trabalho, assim como os objetivos, as delimitações do estudo e o escopo. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo Kumar et al. (2012), para que se tenha redução de custos, do prazo de entrega e 

bom gerenciamento de estoque, é preciso que a avaliação dos fornecedores seja uma prática 

frequente, visto que eles possuem papel fundamental no processo. Araz et al. (2007), pondera 

que quanto mais as empresas dependem de atividades terceirizadas, mais graves serão as 

consequências de uma ação mal executada por parte dos fornecedores. Diante disso, destaca-se 

o impacto das atividades do fornecedor para a empresa cliente, bem como a importância de uma 

boa gestão dos fornecedores. Embora a literatura seja consolidada no que tange a gestão de 

fornecedores, de acordo com Lima Júnior et al. (2016), o desenvolvimento de programas ou 

ações para a melhoria do desempenho de fornecedores é escasso e os métodos utilizados para 

tal são, na grande maioria dos casos, inapropriados. Ainda de acordo com Lima Júnior et al. 

(2016), a gestão de fornecedores, na literatura, está sendo tratada como um problema voltado à 

tomada de decisão, fundamentado em indicadores de desempenho. Todavia, não basta apenas 

selecionar bons fornecedores e controlá-los por meio de indicadores. Os sistemas de avaliação 

devem prover uma informação útil que colabore com o desenvolvimento das competências 

necessárias dos fornecedores e da fixação de requisitos nos termos de contratação. 

Sendo assim, considerando que as empresas necessitam de fornecedores qualificados para 

atender os anseios de seus consumidores, e que, além disso, precisam de meios eficazes de 
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gestão de fornecedores, esse trabalho se justifica pela importância do processo de avaliação dos 

fornecedores, frente aos inúmeros indicadores de desempenho utilizados e que poderiam servir 

como base para o processo de tomada de decisão.  

Com relação à escolha do ELECTRE TRI, ela se justifica pelo fato da necessidade de 

empregar um método não compensatório, para que bons desempenhos em alguns critérios não 

ocultem desempenhos ruins em outros, possibilitando entender se os fornecedores estão 

atendendo os requisitos mínimos de desempenho 

1.3 OBJETIVOS 

Diante do cenário apresentado, o objetivo deste trabalho é propor um modelo de avaliação 

de fornecedores de serviços logísticos, baseado em um método de tomada de decisão 

multicritério, por meio de um estudo empírico a ser realizado em uma empresa do ramo 

alimentício.  

Para atingir tal objetivo, como objetivos específicos têm-se: 

a) Coletar dados e avaliar as características do problema estudado; 

b) Avaliar os indicadores de desempenho adotados pela empresa e identificar os critérios 

para avaliação dos prestadores de serviços logísticos através do método Fuzzy Delphi; 

c) Definir categorias de desempenho dos fornecedores e parâmetros do método 

selecionado; 

d) Avaliar o modelo de tomada de decisão multicritério com base nos critérios definidos, 

segundo a opinião dos envolvidos na área.  

1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESCOPO 

O escopo desta pesquisa está limitado ao estudo dos processos de avaliação de 

fornecedores de uma empresa do ramo alimentício. Os fornecedores considerados no estudo 

são apenas aqueles que oferecem serviços de transporte terceirizado para a empresa em questão. 

Na gestão destes fornecedores, a parceria de longo prazo é almejada, uma vez que o 

desempenho é avaliado por meio do uso de dados históricos. Deste modo, a avaliação para o 

desenvolvimento de aspectos que necessitam de melhoria se torna mais interessante. Contudo, 

o emprego do modelo proposto não se limita aos processos de avaliação de fornecedores para 

fins de desenvolvimento das capacidades destes parceiros. Espera-se que a proposta seja útil 

também para a seleção de fornecedores e para a gestão de contratos de fornecimento. 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O capítulo 1 apresentou a introdução, 

em que foram definidos o tema, problema de pesquisa, justificativa e objetivos. O capítulo 2 

traz a revisão de literatura sobre gestão de fornecedores, que engloba os modelos de seleção e 

avaliação de fornecedores. Além disso, apresenta a revisão sobre os métodos de tomada de 

decisão multicritério e o ELECTRE TRI. No capítulo 3 são abordados os métodos de pesquisa, 

bem como os procedimentos de pesquisa, a descrição do objeto de estudo, das fontes dados, do 

problema e a estruturação dos métodos. O capítulo 4 apresenta a modelagem do problema, os 

dados coletados, a discussão dos resultados e a análise de sensibilidade. Por fim, o capítulo 5 

descreve a conclusão do trabalho juntamente com as sugestões para estudos futuros.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo será apresentada a revisão de literatura que abordará os principais 

conceitos empregados na realização deste trabalho. Sendo assim, ele está estruturado em duas 

seções. A primeira trata sobre a gestão de fornecedores, abordando o papel destes na cadeia de 

suprimentos e as principais atividades de gestão, notadamente os modelos de seleção e de 

avaliação. A segunda seção apresenta a literatura sobre o método de tomada de decisão 

multicritério que será utilizado neste estudo. 

2.1 GESTÃO DE FORNECEDORES 

Em face dos mercados de distribuição global, da diversificação das necessidades dos 

clientes e da ampliação da complexidade dos componentes do produto, a eficiência na gestão 

da cadeia de suprimentos se tornou importante para a manutenção da competitividade de uma 

empresa (PARK et al., 2010). Neste contexto, os fornecedores desempenham um papel 

estratégico na cadeia de suprimentos, visto que têm potencial para gerar impactos positivos e 

negativos nas atividades da empresa compradora. Agarwal et al. (2011) enfatiza que com o 

surgimento do conceito de just in time, a importância dos fornecedores aumentou 

significativamente, já que estes precisam atender critérios de qualidade e desempenho adotados 

pelos seus clientes. Segundo Wagner e Krause (2009), para obter melhorias de desempenho em 

custo, qualidade e desempenho de entrega e se beneficiar de recursos aprimorados do 

fornecedor, as empresas compradoras precisam se engajar no desenvolvimento de um bom 

relacionamento com seus fornecedores. 

A gestão de fornecedores dentro de qualquer empresa deve envolver três atividades 

primordiais para que os resultados esperados sejam alcançados. São elas: seleção, avaliação e 

desenvolvimento de fornecedores. De acordo com Araz e Ozkarahan (2007), a escolha de um 

fornecedor que não entrega bons resultados pode comprometer toda a cadeia e, portanto, a 

seleção e avaliação são algumas das principais atividades dentro da cadeia de suprimentos. 

Contudo, dois motivos tornam a tomada de decisão complexa: o primeiro é que um fornecedor 

pode ser avaliado por múltiplos critérios e, o segundo motivo, é que se uma empresa tem 

fornecedores para diferentes tipos de demanda, os critérios serão diferentes, visto que a 

especialização deles são distintas (PARK et al., 2010).  

A seleção de fornecedores é geralmente voltada para aspectos como, por exemplo, 

critérios de custo e qualidade, que têm importante relevância na tomada de decisão. Todavia, 

frequentemente, as empresas estão procurando estabelecer relações mútuas e duradouras com 
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seus fornecedores, permitindo o compartilhamento de informações e de riscos e promovendo 

parcerias estratégicas (ELLRAM, 1990). Para Osiro et al. (2014), para que se mantenha um 

bom relacionamento entre empresa e fornecedor, a avaliação é uma atividade fundamental. 

Ainda segundo o autor, existem duas fases distintas nesse processo:  

• A avaliação do fornecedor para a fase de seleção da fonte de fornecimento; 

• Após a seleção, a avaliação para o desenvolvimento do fornecedor que pode ser 

realizada, regularmente, a fim de se manter um bom desempenho e 

relacionamento entre as partes.  

Assim, verifica-se que a avaliação dos fornecedores pode ocorrer não só para apoiar a 

seleção (ou manutenção dos contratos), mas também pode trazer informações úteis dos aspectos 

que precisam ser melhorados, o que conduz ao desenvolvimento destes parceiros. Para 

Govindan et al. (2010), o desenvolvimento de fornecedores emerge das iniciativas das empresas 

para que suas necessidades de compra, produção e distribuição sejam atendidas a partir das 

capacidades de seus fornecedores. Essas iniciativas, são denominadas pelos autores de 

atividades formais. No âmbito de desenvolvimento de fornecedores, pode-se incluir feedbacks1, 

treinamentos, investimentos em recursos humanos, reconhecimento por boas práticas, 

investimentos na melhoria das instalações dos fornecedores, resultando em aumento das 

expectativas de desempenho (GOVINDAN et al., 2010). 

Estudos recentes revelam que a investigação do desenvolvimento de fornecedores 

aumentou significativamente e, diante desse cenário, Bai e Sarkis (2016) se aprofundaram no 

estudo de estratégias de investimento propondo um modelo teórico amparado na função de 

produção Cobb-Douglas. Segundo eles, essas estratégias envolvem recursos tangíveis e 

intangíveis, devendo ser acionadas em uma ligação conjunta de fornecedores e empresas focais. 

Isso reforça a ideia de que a relação entre clientes e fornecedores deva ser de cooperação, visto 

que, tratando-se aspectos econômicos, os ganhos de produtividade para a cadeia de suprimentos 

são mais benéficos (BAI; SARKIS, 2016). 

2.1.1 Modelos de Seleção e Avaliação de Fornecedores 

Segundo Abdolshah (2013), as principais atividades na cadeia de suprimentos, 

relacionada à gestão de fornecedores, é a seleção e a avaliação, que envolve a adoção de 

inúmeros critérios, variáveis e fatores de decisão.  No ambiente econômico global, onde há uma 

série de inovações e que o desenvolvimento de produtos é bem acelerado e estratégico, critérios 

 
1 Parecer sobre algo para fins de avaliação.  
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de seleção e avaliação de fornecedores devem ser bem definidos e não podem ser baseados 

apenas no custo, qualidade e entrega (ARAZ; OZKARAHAN, 2007). Para estabelecerem 

critérios de avaliação, que não os tradicionais (custo, qualidade e entrega), em sua pesquisa, 

Araz e Ozkarahan (2007) adicionaram critérios associados à parceria estratégica e à forma de 

elaboração dos produtos pelos fornecedores.  

Diversos critérios utilizados para a avaliação de fornecedores são identificados na 

literatura.  Osiro et al. (2014), apresentam uma revisão de literatura dividindo os critérios em 

sete dimensões de desempenho, como mostra o Quadro 2.1.  

Quadro 2.1. Critérios para avaliação de desempenho identificados na revisão de literatura. 

Dimensão de desempenho Critério 

Desempenho financeiro Capacidade financeira 
 Preço 

Desempenho logístico Entrega 
 Flexibilidade 
 Localização geográfica 
 Capacidade de reserva 
 Nível de serviço 

Organizacional e fatores culturais Compatibilidade de culturas organizacionais 
 Pressão competitiva 
 Sistema de avaliação e certificação 
 Gestão e organização 
 Objetivos estratégicos do fornecedor 
 Treinamento e educação 

Gestão da melhoria e da qualidade Compromisso com a melhoria e redução de custos 
 Resolução de problemas 
 Qualidade do produto 
 Garantia e suporte pós-venda 

Sustentabilidade Efeitos ambientais e ações preventivas 
 Reputação da integridade 
 Saúde e segurança no trabalho 

Capacidade tecnológica Design e desenvolvimento das capacidades 
 Capacidade de produção 
 Capacidade tecnológica 

Confiança e compartilhamento da  Especificidade do ativo 

informação Facilidade de comunicação 
 Relacionamento de longo prazo 
 Arranjo recíproco 
 Suporte dos gestores 
 Confiança 
 Disposição para compartilhar informação 

Fonte: Adaptado de Osiro et al. (2014). 
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Lima Júnior et al. (2016) pondera que para obter um resultado mais eficaz no processo 

de avaliação de fornecedores, os critérios selecionados devem possuir relação direta com 

aqueles que estão presentes na avaliação da cadeia de suprimentos, pois, assim, haverá 

integração entre ela e os objetivos da gestão de fornecedores. Sendo assim, a metodologia 

adotada pelo autor foi a utilização de um sistema de inferência fuzzy, com os critérios que são 

abordados no modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) na temática de gestão de 

fornecedores. Por outro lado, Abdolshah (2013) afirma que qualidade é um dos principais 

critérios na tomada de decisão, sugerindo a utilização de funções de perdas, em que o resultado 

da avaliação é mais confiável. 

Chan e Chan (2004) desenvolveram um modelo de seleção de fornecedores em uma 

indústria tecnológica, baseado em AHP (Analytic Hierarchy Process), com seis critérios 

primordiais, sendo eles: custo, entrega, flexibilidade, inovação, qualidade e serviço. Para todos 

esses critérios foram definidos subcritérios correspondentes, como mostra a Figura 2.1, 

localizando-se nos níveis hierárquicos abaixo. 

Fonte: Adaptado de Chan e Chan (2004). 

 

Com relação ao uso de métodos empregados, De Boer et al. (2001) dividiu o processo de 

seleção de fornecedores em métodos qualitativos e quantitativos, em que a formulação do 

Figura 2.1 Modelo AHP para seleção de fornecedores. 
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problema e a definição dos critérios de seleção empregam abordagens qualitativas, e a 

qualificação e escolha final dos fornecedores utilizam métodos quantitativos. Segundo o autor, 

a fase de formulação do problema consiste em definir qual é o objetivo final e o motivo de 

selecionar um ou mais fornecedores. A fase de qualificação pode ser definida como sendo 

aquela que refina a base de fornecedores de acordo com os critérios de decisão já estabelecidos. 

E, por fim, a escolha final envolve as análises de cotações e as prioridades da empresa cliente 

frente aos serviços oferecidos pelo fornecedor. 

Para lidar com os múltiplos objetivos de decisão, diversos métodos ou modelos foram 

propostos para avaliar fornecedores. O método de Modelagem Estrutural Interpretativa (ISM) 

foi aplicado por Govindan et al. (2010) em uma indústria automobilística, com o objetivo de 

revelar a interação entre os critérios (apresentados no Quadro 2.2), que foram identificados 

previamente com base em uma revisão de literatura. Para Govindan et al. (2010), apesar de não 

ter sido validado estatisticamente, o método pode ser utilizado como um modelo inicial para 

auxiliar na aplicação de ferramentas de gestão como, por exemplo, o brainstorming2. 

Quadro 2.2. Critérios para desenvolvimento de fornecedores aplicados no método ISM. 

Nº Critério 

1 Pressão competitiva 

2 Sistema de avaliação e certificação 

3 Incentivos 

4 Programas de desenvolvimento de fornecedores 

5 Comunicação interorganizacional 

6 Relacionamento comprador-fornecedor 

7 Compromisso do fornecedor 

8 Desempenho do fornecedor 

9 Especificidade do ativo 

10 Ação conjunta 

11 Confiança 

12 Objetivos estratégicos de longo prazo 

13 Suporte da alta administração 

14 Desempenho de compras 

15 Objetivo estratégico do fornecedor 

Fonte: Adaptado de Govindan et al. (2010). 

 

Para avaliar o desempenho dos fornecedores de uma indústria de fabricação de carpetes, 

Dey et al. (2015) utilizou um modelo de tomada de decisão que integra o QFD (Quality 

 
2 Técnica utilizada para o desenvolvimento de ideias a partir de discussões em grupo.  
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Function Deployment) com o AHP, analisando a visão dos stakeholders3 diante aos requisitos, 

critérios, subcritérios (Figura 2.2) e as prioridades do fornecedor.  

Figura 2.2. Critérios e subcritérios para avaliação de desempenho dos fornecedores. 

 

Fonte: Adaptado de Dey et al. (2015). 

 

Forker e Mendez (2001) propuseram um método analítico de benchmarking4 para 

identificar os melhores fornecedores na cadeia de suprimentos. Essa prática permite que aqueles 

fornecedores que não estão obtendo bons resultados se espelhem nos mais eficientes para que 

consigam alavancar suas estratégias. A aplicação do benchmarking juntamente com programas 

de gestão, dá margem para que haja redução de custos, melhoria de produtividade, inovação 

tecnológica na produção e aumento de competitividade no mercado (FORKER; MENDEZ, 

2001). 

Além dos métodos e modelos apresentados, verifica-se na literatura de gestão de 

fornecedores o emprego de inúmeros outros métodos, em especial os métodos de tomada de 

decisão multicritério. Nesse sentido, Ho et al. (2010) fez uma revisão de literatura acerca dos 

 
3 Refere-se as partes interessadas. 
4 Técnica que permite adotar boas práticas a partir da análise dos concorrentes. 
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métodos de tomada de decisão utilizados para a seleção e avaliação de fornecedores. Ele 

utilizou 78 artigos, que foram publicados entre os anos de 2000 e 2008, e identificou que, 

tratando-se de abordagem individual, a técnica DEA (Data Envelopment Analysis) é a mais 

utilizada. Em relação às abordagens integradas, o método AHP-GP (Goal Programming) é o 

mais recorrente, incorporando critérios como custo, qualidade e confiabilidade na entrega, 

advindos do GP (HO et al., 2010). Osiro et al. (2014), a partir de uma extensa revisão de 

literatura acerca dos métodos de tomada de decisão mais utilizados para avaliação do 

desempenho de fornecedores, fez um resumo destes, como é apresentado no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3. Métodos de tomada de decisão. 

Abordagem Técnica 

Individual Analytic Hierarchy Process (AHP) 

  Abordagem baseada na Teoria dos Conjuntos de Grey 

  Analytic Network Process (ANP) 

  Inferência Fuzzy 

  PROMETHEE 

  Comparação de números fuzzy 

Híbrida ANP e VIKOR 

  Fuzzy AHP 

  Fuzzy ANP e fuzzy PROMETHEE 

  Fuzzy ANP, fuzzy TOPSIS e fuzzy PROMETHEE 

  Algoritmo fuzzy ART 

  Fuzzy c-means combinado com a teoria dos conjuntos aproximados 

  Inferência Fuzzy 

  Lógica fuzzy combinada com algoritmo genético 

  TOPSIS 

  Fuzzy TOPSIS, fuzzy AHP e DEA 

Fonte: Adaptado de Osiro et al. (2014). 

 

 Diante do exposto, fica evidente que a avaliação de fornecedores envolve a consideração 

de vários critérios e, por este motivo, tem sido, frequentemente, abordada na literatura como 

um problema de tomada de decisão multicritério. Desta forma, a próxima seção trata-se de uma 

revisão de literatura a respeito dos métodos de tomada de decisão multicritério, com destaque 

ao método utilizado nessa pesquisa. 

2.2 MÉTODOS DE TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO E O 

MÉTODO ELECTRE TRI 

A tomada de decisão multicritério é comumente utilizada para resolver problemas que 

possuem uma variedade de alternativas a serem comparadas, em que o desempenho nos critérios 
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de avaliação presentes em cada uma delas são semelhantes entre si (CAVALCANTE; 

ALMEIDA, 2005) e/ou envolve compensações. Dessa forma, para lidar com o conjunto de 

alternativas apresentado, o analista pode utilizar métodos de escolha, ordenação ou 

classificação.  

Existem inúmeros métodos de tomada de decisão multicritério, que se adequam às 

particularidades dos problemas a serem resolvidos. Dessa forma, Roy e Slowinski (2013) 

enumeram uma série de questões que devem ser levadas em consideração no momento da 

escolha do melhor método a ser utilizado. Entre elas, os autores destacam a importância de o 

analista responder a seguinte questão: que tipo de resultado é preciso obter para que o problema 

seja resolvido? Essa pergunta se faz muito importante, pois dentre a grande variedade de 

métodos existentes, cada um tem uma característica singular que produz um resultado que 

suporta a melhor tomada de decisão (ROY; SLOWINSKI, 2013). 

Dentre os possíveis resultados oferecidos, este trabalho necessitará de um método que 

ofereça como resultado a classificação das alternativas (ou categorização). Neste cenário, o 

ELECTRE TRI é um método multicritério de classificação ordenada que oferece uma série de 

benefícios. O método permite a categorização de um conjunto de alternativas A = 

(𝑎1, 𝑎2,𝑎3, … , 𝑎𝑛), avaliadas a partir de uma série de critérios 𝑔1, 𝑔2,𝑔3, … , 𝑔𝑛, com base nos 

limites dos perfis 𝑏ℎ (MOUSSEAU et al., 2000). A Figura 2.3 ilustra a organização das 

categorias com base nos limites dos perfis de cada critério.  

Figura 2.3. Esquema de definição das categorias a partir dos limites dos perfis. 

Fonte: Mousseau et al. (2000). 
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Segundo Mousseau et al. (2001), existe uma relação de superação que pode validar ou 

não a afirmação de que uma alternativa supera ou não os limites de cada categoria. Essa relação 

é denotada por aS𝑏ℎ e 𝑏ℎSa e significa que, no primeiro caso, o desempenho da alternativa a 

não é pior que o limite 𝑏ℎ. Para que as relações de superação sejam validadas, Mousseau et al. 

(2001) relata que duas condições têm que ser verificadas: 

• Concordância: para que aS𝑏ℎ (ou 𝑏ℎSa) sejam aceitas, é necessário que a maioria 

dos critérios estejam a favor dessa afirmação; 

• Não-discordância: quando a condição de concordância é satisfeita, nenhum dos 

critérios ou a minoria deles se opõe a aS𝑏ℎ (ou 𝑏ℎSa). 

De acordo com Certa et al. (2017), para efetuar a análise dessas condições, é preciso 

definir alguns parâmetros, que vão servir de base para o cálculo do índice de credibilidade: 

• Peso dos critérios (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛); 

• Limite de indiferença 𝑞𝑖(𝑏ℎ), que diz respeito a maior diferença entre 𝑔𝑖(a) e 

𝑔𝑖(𝑏ℎ) que garante a indiferença entre a e 𝑏ℎ no critério 𝑔𝑖; 

• Limite de preferência 𝑝𝑖(𝑏ℎ), em que a menor diferença entre 𝑔𝑖(a) e 𝑔𝑖(𝑏ℎ) 

garante a preferência de a sobre (𝑏ℎ) no critério 𝑔𝑖; 

• Veto 𝑣𝑖(𝑏ℎ), que representa a menor diferença entre 𝑔𝑖(𝑏ℎ) e 𝑔𝑖(a) tolerada para 

se colocar contra a afirmação aSb. 

Antes de calcular o índice de credibilidade é preciso, primeiramente, calcular três outros 

índices (FONTANA; NEPOMUCENO, 2017). 

1) Índice de concordância parcial 𝑐𝑖(a,𝑏ℎ) e 𝑐𝑖(𝑏ℎ,a), como mostra as Equações 1 e 

2: 

𝑐𝑖(𝑎, 𝑏ℎ) = {

1, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑏ℎ) − 𝑔𝑖(a) ≤ 𝑞𝑖(𝑏ℎ)                     

0, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑏ℎ) − 𝑔𝑖(a) ≥ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                      
𝑝𝑖(𝑏ℎ)+𝑔𝑖(a)−𝑔𝑖(𝑏ℎ)

𝑝𝑖(𝑏ℎ)−𝑞𝑖(𝑏ℎ)
, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                    (1)   

 

𝑐𝑖(𝑏ℎ, 𝑎) = {

1, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) ≤ 𝑞𝑖(𝑏ℎ)                     

0, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) ≥ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                      
𝑝𝑖(𝑏ℎ)+𝑔𝑖(𝑏ℎ)−𝑔𝑖(𝑎)

𝑝𝑖(𝑏ℎ)−𝑞𝑖(𝑏ℎ)
, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                    (2) 

 

2) Índice de concordância global C(a, 𝑏ℎ) e C(𝑏ℎ,a), conforme mostra as Equações 

3 e 4: 

𝐶(𝑎, 𝑏ℎ) = ∑ 𝑤𝑖𝑐𝑖(𝑎, 𝑏ℎ)𝑛
𝑖=1                                          (3) 
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𝐶(𝑏ℎ, 𝑎) = ∑ 𝑤𝑖𝑐𝑖(𝑏ℎ, 𝑎)𝑛
𝑖=1 ,                                       (4) 

em que ∑ 𝑤𝑖𝑖 = 1. 

3) Índice de discordância parcial 𝑑𝑖(a,𝑏ℎ) e 𝑑𝑖(𝑏ℎ,a), conforme as Equações 5 e 6: 

 

𝑑𝑖(𝑎, 𝑏ℎ) = {

0, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑏ℎ) − 𝑔𝑖(a) ≤ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                     

1, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑏ℎ) − 𝑔𝑖(a) > 𝑣𝑖(𝑏ℎ)                      
𝑔𝑖(𝑏ℎ)−𝑔𝑖(a)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)

𝑣𝑖(𝑏ℎ)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)
, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                        (5) 

 

𝑑𝑖(𝑏ℎ, 𝑎) = {

0, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) ≤ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                     

1, 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) > 𝑣𝑖(𝑏ℎ)                      
𝑔𝑖(𝑎)−𝑔𝑖(𝑏ℎ)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)

𝑣𝑖(𝑏ℎ)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)
, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                        (6) 

 

Logo, a partir dos resultados acima, pode-se calcular o índice de credibilidade S(a,𝑏ℎ) e 

S(𝑏ℎ,a), como mostra as Equações 7 e 8: 

𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) = {𝐶(𝑎, 𝑏ℎ) ∗ ∏
1 − 𝑑𝑖(𝑎, 𝑏ℎ)

1 − 𝐶(𝑎, 𝑏ℎ)
𝑖:𝑑𝑖(𝑎,𝑏ℎ)>𝐶(𝑎,𝑏ℎ)

 

 

𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) = {𝐶(𝑏ℎ, 𝑎) ∗ ∏
1 − 𝑑𝑖(𝑏ℎ, 𝑎)

1 − 𝐶(𝑏ℎ, 𝑎)
𝑖:𝑑𝑖(𝑏ℎ,𝑎)>𝐶(𝑏ℎ,𝑎)

 

 

Com os valores de 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ), 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) e 𝜆 (nível de corte que varia entre 0,5 e 1) é possível 

determinar as relações de preferência de acordo com as quatro regras estabelecidas a seguir 

(MOUSSEAU et al., 2001): 

1) Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) ≥ 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) ≥ 𝜆, então “a” é indiferente a “𝑏ℎ”; 

2) Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) ≥ 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) < 𝜆, então “a” é preferível a “𝑏ℎ”; 

3) Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) < 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) ≥ 𝜆, então “𝑏ℎ” é preferível a “a”; 

4) Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) < 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) < 𝜆, então “a” é incomparável a “𝑏ℎ”. 

Na última etapa do ELECTRI TRI, a partir das relações estabelecidas com base nas regras 

citadas, pode-se aplicar os procedimentos de classificação pessimista e otimista. 

a) Procedimento pessimista: a comparação tem início a partir da pior categoria, como 

mostra a seta da direita para a esquerda no esquema da Figura 2.4. 

• Comparar “a” sucessivamente com “𝑏ℎ”, para ℎ = 𝑝, 𝑝 − 1, … ,0 

(MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998). 
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• Partindo do primeiro perfil, se aS𝑏ℎ, a categoria 𝐶ℎ+1 é atribuída para “a” 

(𝑎 → 𝐶ℎ+1) (MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998). Desta forma, uma 

alternativa "a" é alocada a uma categoria 𝐶ℎ+1 somente se "a" é indiferente 

ou preferível a "𝑏ℎ". 

Figura 2.4. Esquema de definição dos procedimentos pessimista e otimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mousseau et al. (2000). 

 

b) Procedimento otimista: a comparação tem início a partir da melhor categoria, 

como mostra a seta da esquerda para a direita no esquema da Figura 2.4. 

• Comparar “a” sucessivamente com “𝑏ℎ”, para ℎ = 1, 2, … , 𝑝 + 1 

(MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998). 

• Partindo do primeiro perfil, se 𝑏ℎ > 𝑎, a categoria 𝐶ℎ é atribuída para “a” 

(𝑎 → 𝐶ℎ) (MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998). Desta forma, uma 

alternativa “a” é alocada a uma categoria 𝐶ℎ sempre que “a” é indiferente, 

preferível ou incomparável a “𝑏ℎ”. 

  

Procedimento Pessimista 

Procedimento Otimista 
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3 MÉTODOS DE PESQUISA  

Este capítulo apresenta os métodos propostos para que os objetivos deste trabalho sejam 

alcançados. Deste modo, ele está estruturado em três seções. A primeira seção trata sobre as 

questões que estão atreladas a esta pesquisa: tipo de abordagem e técnica. A segunda faz uma 

breve descrição sobre o objeto de estudo deste trabalho, bem como as fontes de dados para a 

aplicação do método. E, por fim, a terceira seção faz um relato do problema e da estruturação 

dos métodos.  

3.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Este trabalho tem como proposta desenvolver um modelo de avaliação de fornecedores 

utilizando um método de tomada de decisão multicritério, especificamente o ELECTRE TRI. 

Sendo assim, esta pesquisa pode ser associada a dois fatores: tipo de abordagem e técnica. 

Com relação aos procedimentos técnicos, pode-se classificar este trabalho como uma 

pesquisa de campo, segundo Gil (2002), seguida de uma pesquisa de modelagem e simulação, 

de acordo com as definições de Morabito e Pureza (2018). Isto se deve ao fato da coleta de 

dados em uma empresa com a finalidade de empregar métodos matemáticos para descrever o 

comportamento das variáveis do problema e oferecer soluções, por meio da elaboração de um 

modelo de tomada de decisão. 

Do ponto de vista da abordagem, de acordo com as definições de Gil (2002), esta pesquisa 

pode ser classificada como predominantemente quantitativa, mas também qualitativa, no que 

tange a observação e análise das informações de um determinado contexto, para elaborar o 

modelo a que se propõe. Na pesquisa quantitativa, segundo Bertrand e Fransoo (2002), é 

possível que as variáveis utilizadas possam ser quantificadas e passíveis de mensuração. Nos 

modelos quantitativos existe um conjunto de variáveis que podem variar em um domínio 

específico, havendo relações quantitativas e causais entre si (BERTRAND; FRANSOO, 2002). 

Dentro da modelagem quantitativa, esta pesquisa pode ser classificada como uma 

Pesquisa Axiomática Normativa. De acordo com Bertrand e Fransoo (2002), a Pesquisa 

Axiomática busca promover o conhecimento sobre como manipular determinadas variáveis em 

um modelo, assumindo o comportamento de outras variáveis. Além disso, a Pesquisa 

Axiomática se preocupa em obter soluções dentro do modelo definido e que, a partir delas, 

insigths5 sejam fornecidos para que haja o conhecimento do comportamento das variáveis 

 
5 Compreensão da causa e efeito de um problema.   
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dentro do modelo (BERTRAND; FRANSOO, 2002). Por fim, a Pesquisa Axiomática ainda 

pode ser normativa, quando o desenvolvimento de políticas, estratégias e ações estão voltadas 

para a melhoria do desempenho dos resultados de um problema específico (BERTRAND; 

FRANSOO, 2002). 

Para Morabito e Pureza (2018) a modelagem quantitativa tem sido a cerne da metodologia 

de pesquisa da Pesquisa Operacional, área a qual, predominantemente, se insere os 

procedimentos técnicos de modelagem e simulação. Os autores também sugerem que as 

técnicas de modelagem quantitativa sejam classificadas em sua tipologia de acordo com as 

definições de Bertrand e Fransoo (2002). Logo, conclui-se esta pesquisa apresenta uma 

modelagem quantitativa axiomática normativa, pois a partir da proposição de um modelo de 

tomada de decisão, serão avaliadas as mais diferentes características dos fornecedores, para 

obter uma posterior categorização que colabore com os processos de contratação (seleção) e 

desenvolvimento de fornecedores. 

3.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E FONTES DE DADOS 

O objeto de estudo desta pesquisa é uma empresa multinacional de grande porte, com 

atuação em todo território brasileiro, que tem suas atividades voltadas para o ramo alimentício. 

O Centro de Distribuição (CD) desta empresa será a fonte de dados para a elaboração do 

modelo. Para a coleta de dados, haverá o apoio do Departamento de Distribuição, que trata 

diariamente de indicadores de desempenho que avaliam o nível de serviço dos fornecedores.  

Dessa forma, serão coletados dados dos principais indicadores que representam a forma com o 

que o serviço está sendo prestado.  

3.3 O PROBLEMA E A ESTRUTURAÇÃO DOS MÉTODOS 

O problema desta pesquisa se dá a partir da necessidade de estudo de um cenário real para 

elaborar um modelo de avaliação que atenda a necessidade da gestão adequada de fornecedores, 

notadamente, os fornecedores de serviços de transportes. A empresa em estudo possui uma série 

de indicadores que avaliam os mais diferentes aspectos dos seus prestadores de serviços: Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente (SSMA); Qualidade; Produtividade; Nível de Serviço. Sendo 

assim, cada uma das quatro grandes áreas citadas engloba alguns indicadores, que podem ser 

visualizados no Quadro 3.1. Os indicadores citados no quadro referem-se apenas àqueles que 

são tratados na Distribuição. 
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Quadro 3.1. Descrição dos indicadores de serviços de transporte. 

Área Indicador Descrição Medida 

SSMA 

Controle de 

Velocidade 

Estabelece uma relação percentual entre os excessos de 

velocidade dos veículos e distância total percorrida, 

em trechos secos e chuvosos. 

% 

Cumprimento da 

Jornada 

Percentual de viagens que o motorista não ultrapassou 

a 10ª hora de trabalho (8 horas padrão + 2 horas extras). 
% 

Qualidade 
Controle de 

Temperatura 

Percentual do tempo de rota em que o medidor de 

temperatura do equipamento de frio dos veículos fica 

abaixo de 0 °C. O ideal é que o percentual se mantenha 

acima de 70% do tempo de rota. 

% 

Produtividade  

Largada 
Percentual de veículos que saem do CD, para fazer as 

entregas, no horário planejado. 
% 

Frota Monitorada 
Percentual de veículos que realizam as viagens 

monitoradas pela central em todo seu percurso. 
% 

Nível de 

Serviço 
On Time 

Percentual de entregas que foram realizadas na data 

programada. 
% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Esses indicadores são atualizados diariamente em ferramentas que auxiliem na 

visualização de dados e na tomada de decisão, como Power BI (Business Intelligence)6 e 

Tableau. No contexto atual, a partir dos resultados dos indicadores do Quadro 3.1 são realizadas 

discussões em reuniões de gestão, tanto diretamente com os fornecedores como também apenas 

com pessoas que pertencem a empresa e que estão ligadas diretamente ao setor em questão, 

para alinhamento de ações a serem desenvolvidas na causa raiz do problema. Todavia, trata-se 

de uma abordagem corretiva dos problemas, pois não se verificou a existência de um programa 

de desenvolvimento que favoreça às ações preventivas e retribuições e/ou garantia de prioridade 

aos fornecedores de melhor desempenho. Além disso, essas informações do desempenho não 

são formalmente empregadas no processo de contratação. Deste modo, verificou-se uma 

oportunidade de melhoria nos processos de gestão de fornecedores, por meio do uso dessas 

informações em um modelo de apoio à tomada de decisão. 

Assim, para modelar os critérios mais importantes na avaliação do desempenho dos 

fornecedores, foi elaborado um questionário que foi enviado aos colaboradores envolvidos com 

o setor. Esse questionário buscou identificar: 1) Os critérios mais importantes, por meio da 

avaliação direta dos indicadores utilizados; 2) Os principais problemas com os fornecedores de 

acordo com o impacto nas atividades logísticas. O segundo objetivo do questionário teve o 

intuito de identificar se os problemas relatados pelos respondentes podem ser traduzidos para 

algum indicador de desempenho que avalia o nível de serviço do fornecedor. Para a 1ª parte do 

 
6 Trata-se de uma ferramenta que possibilita a visualização de recursos de Business Intelligence. 
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questionário foi empregada uma escala linguística de avaliação de 1 a 5, em que: 1 representa 

muito baixa importância; 2 diz respeito à baixa importância; 3 à média importância; 4 à 

importância alta; e 5 à importância muito alta. Dessa forma, os indicadores que apresentaram 

maior relevância na avaliação dos especialistas foram empregados como critérios para a 

aplicação do método de tomada de decisão multicritério. Como os indicadores são conhecidos 

e empregados na rotina da empresa, o Apêndice A apresenta o questionário que foi utilizado na 

avaliação, composto por tais indicadores e por perguntas abertas para identificação dos 

problemas e de outros possíveis indicadores não relatados na 1ª pergunta.  

Para o tratamento dos dados obtidos pelo questionário, foi empregado o método Fuzzy 

Delphi, uma vez que possibilita a análise das respostas, a agregação das opiniões e a eliminação 

de critérios de menor relevância.  

3.4 MÉTODO FUZZY DELPHI 

O método Fuzzy Delphi é uma técnica que permite, a partir de um painel de especialistas 

com aplicação de questionários, identificar os possíveis critérios e qual o grau de importância 

que cada critério possui na avaliação (ROY; GARAI, 2012). O método é derivado da 

combinação entre o Delphi proposto por Dalkey e Helmer (1963) e a teoria dos conjuntos fuzzy 

de Zadeh (1965) (TAHRIRI et al., 2014).   

Segundo Lin (2013), para a execução do método é necessária a realização de 4 passos: 

1. Definição da importância dos critérios, segundo o painel dos especialistas; 

2. Determinação dos números triangulares fuzzy resultantes; 

3. Defuzzificação; 

4. Análise e filtro dos critérios de avaliação. 

No passo 1, o questionário deve ser elaborado e aplicado aos especialistas a fim de 

identificar o grau de importância dos critérios. O resultado desta avaliação é denominado como 

𝑅𝑖𝑘, e ela pode ser feita em uma escala de 1 a 5.  

No passo 2, são determinados os parâmetros (𝐿𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝑈𝑖) para cada critério i, conforme as 

Equações 9, 10 e 11. 

𝐿𝑖 = min (𝑅𝑖𝑘)                                                        (9) 

𝑀𝑖 = (𝑅𝑖1𝑥𝑅𝑖2𝑥 … 𝑥𝑅𝑖𝑘)
1

𝑘                                             (10) 

𝑈𝑖 = max (𝑅𝑖𝑘)                                                      (11) 

 

Na defuzzificação do passo 3, é calculado o desempenho 𝐺𝑖 de cada critério, conforme a 

Equação 12. 
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𝐺𝑖 =
(𝑈𝑖−𝐿𝑖)+(𝑀𝑖−𝐿𝑖)

3
+ 𝐿𝑖                                              (12) 

 

Por fim, no último passo, os desempenhos 𝐺𝑖 de cada critério são comparados com um 

limite α definido, sendo que se 𝐺𝑖 ≥ 𝛼 o critério é selecionado, e se 𝐺𝑖 < 𝛼 o critério é 

eliminado.  
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4 MODELAGEM DO PROBLEMA 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados e a modelagem do problema e dos 

parâmetros associados a ele. Além disso, neste capítulo os dados serão analisados e discutidos 

para que se possa realizar conclusões sobre a proposta deste trabalho.  

4.1 DADOS COLETADOS 

O questionário que consta no Apêndice A foi aplicado para três especialistas que exercem 

suas funções profissionais na área de logística do CD, sendo um supervisor e dois gerentes. As 

respostas obtidas para cada pergunta são apresentadas nos Quadros 4.1, 4.2 e 4.3. 

Quadro 4.1. Respostas da 1ª pergunta do questionário. 

Julgue a importância dos indicadores abaixo no que tange ao nível de 

serviço dos transportadores 

Indicador Respondente 1 Respondente 2 Respondente 3 

Controle de 

Velocidade 

Importância muito 

alta 
Importância alta 

Importância muito 

alta 

Controle de 

Temperatura 

Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 
Importância alta 

Largada 
Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Frota Monitorada 
Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Cumprimento da 

jornada 

Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

On Time 
Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Importância muito 

alta 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

No Quadro 4.1, os respondentes realizaram a avaliação dos indicadores que são 

empregados pela empresa, enquanto no Quadro 4.2 puderam sugerir novos indicadores. 

Quadro 4.2. Respostas da 2ª pergunta do questionário. 

Há outro indicador ligado ao nível de serviço dos transportadores que 

julgue importante? Se sim, cite-o e informe o grau de importância. 

Respondente 1 Estouro de Lead. 

Respondente 2 PNP (Parada Não Programada), % Devolução. 

Respondente 3 Disponibilidade de frota. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Quadro 4.3. Respostas da 3ª pergunta do questionário. 

Cite 3 problemas que impactam diretamente no nível de serviço dos 

transportadores. 

Respondente 1 Capacitação de pessoas, conhecimento dos processos e 

tratativa dos problemas. 

Respondente 2 
Atraso no carregamento da frota, demora para fazer o 

faturamento, desacordo comercial (momento da entrega - 

diferença de preço) 

Respondente 3 Gestão, engajamento do time e segurança. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A partir das respostas do Quadro 4.2, observou-se o apontamento de quatro possíveis 

indicadores, sendo eles:  estouro de lead; PNP (Parada Não Programada); % devolução; e 

disponibilidade de frota.  

O estouro de lead7, relatado pelo respondente 1 na 2ª pergunta (Quadro 4.2), diz respeito 

ao motorista de um veículo que não consegue concluir a rota dentro do lead planejado. Contudo, 

apesar de impactar na rota de entrega, entende-se que os fornecedores de transporte não podem 

ser penalizados, visto que o estouro de lead ocorre, na grande maioria dos casos, devido a 

problemas estruturais nos processos da empresa contratante como, por exemplo, falhas na 

roteirização e problemas associados ao setor comercial. 

A PNP, citada pelo respondente 2, diz respeito às paradas que o motorista do veículo 

faz e que estão fora do que foi planejado. Essas paradas podem interferir no Cumprimento da 

Jornada, ultrapassando a 10ª hora de trabalho. Deste modo, entende-se que este indicador se 

torna repetitivo, pois problemas associados às PNP podem impactar o cumprimento da jornada 

planejada, que já é avaliada por meio de um indicador.  

Com relação ao percentual de devolução, também citado pelo respondente 2, destaca-se 

que o principal motivo de desvio do indicador são os problemas associados ao setor comercial 

da empresa contratante, não possuindo, portanto, relação de consequência direta com os 

fornecedores de transporte.  

Por fim, tem-se a disponibilidade de frota, relatada pelo respondente 3, que não se trata 

de um indicador, mas um controle por meio do qual são repassadas as informações referentes a 

quantidade de veículos disponíveis para carregamento em determinado período. A quantidade 

de veículos é regulamentada por contrato, deste modo, após analisar a informação, conclui-se 

que não se trata de um apontamento que possa refletir o desempenho do fornecedor. 

 
7 Dias de rota planejados. 
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Para a 3ª pergunta (Quadro 4.3), o objetivo era identificar se algum problema relatado 

pelos respondentes deveria ser analisado por meio de um indicador que é tratado no 

Departamento de Distribuição. No entanto, as respostas dadas pelos respondentes 1 e 3 estão 

mais relacionadas à gestão interna praticada pelos fornecedores e não com os serviços prestados 

por eles, sendo difícil avaliá-los na perspectiva da empresa contratante. Por outro lado, os dois 

primeiros problemas relatados pelo respondente 2 tem relação direta com o indicador de 

Largada, visto que se há atraso de carregamento ou faturamento, os veículos não conseguem 

sair do CD no horário planejado. Com relação ao desacordo comercial, trata-se de um dos 

problemas que pode gerar devolução de produtos. Contudo, esse desacordo não acontece devido 

à atividade do fornecedor, mas por equívocos da empresa contratante. 

Partindo da análise realizada anteriormente, os problemas relatados e os indicadores 

citados na pergunta 2 tem relação direta ou indireta com os indicadores já considerados na 

pergunta 1. Deste modo apenas estes serão considerados na modelagem. Adicionalmente, após 

discussão com os especialistas, o indicador de Largada foi analisado detalhadamente, optando-

se pela sua retirada da lista de critérios. Isso ocorreu, pois, identificou-se que atraso no 

carregamento e no faturamento são problemas cujas causas estão associadas à operação interna 

da empresa contratante, podendo, portanto, interferir na avaliação dos fornecedores, sendo que 

a solução destes contratempos não está ao alcance destes parceiros. 

4.2 MODELO PROPOSTO 

O método Fuzzy Delphi foi aplicado para a primeira pergunta do questionário, 

transformando a escala linguística adotada em uma escala numérica de 1 a 5, conforme o 

Quadro 4.4. 

Quadro 4.4. Transformação da escala linguística para escala numérica. 

Legenda 

Muito baixa importância 1 

Baixa importância 2 

Média importância 3 

Importância alta 4 

Importância muito alta 5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A partir dessa escala foi possível seguir os passos 1, 2 e 3, descritos na seção 3.4, com o 

auxílio das equações apresentadas. Os resultados são apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1. Resultado da aplicação dos passos 1, 2 e 3 do método Fuzzy Delphi 

Critérios\avaliadores 
Respondente 

1 

Respondente 

2 

Respondente 

3 
L M U Defuzzificação 

Controle de 

Velocidade 
5 4 5 4 4,642 5 4,55 

Controle de 

Temperatura 
5 5 4 4 4,642 5 4,55 

Frota Monitorada 5 5 5 5 5 5 5 

Cumprimento da 

Jornada 
5 5 5 5 5 5 5 

On Time 5 5 5 5 5 5 5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 O α definido no último passo foi igual a 4, pois para a aplicação do modelo optou-se por 

considerar critérios que fossem avaliados apenas com importância alta ou importância muito 

alta. Sendo assim, comparando os desempenhos 𝐺𝑖 com o α, todos os indicadores foram 

selecionados para serem utilizados como critérios de avaliação. 

 Dessa forma, os critérios adotados no modelo foram: Controle de Velocidade, Controle 

de Temperatura, Frota Monitorada, Cumprimento da Jornada e On Time. 

4.2.1 Parâmetros do modelo proposto 

 A aplicação do ELECTRE TRI depende da definição dos limites dos perfis das 

categorias, dos limiares de preferência e indiferença, do veto, nível de corte e peso dos critérios, 

conforme descrito na seção 2.2. 

 Para a categorização dos fornecedores, foram definidas 3 categorias, sendo A, B e C. A 

categoria “A” corresponde a fornecedores com nível de serviço premium, a “B” diz respeito 

àqueles fornecedores considerados bons, mas que necessitam de algumas intervenções para 

serem mais bem avaliados. Na categoria “C” se encaixam os fornecedores que prestam um nível 

de serviço muito abaixo do esperado.  

 Para a definição dos limites do perfil 𝑏1, entre as categorias A e B, adotou-se as metas 

dos indicadores estabelecidas pela empresa. Como o atingimento das metas é rigoroso, para os 

limites do perfil 𝑏2, entre as categorias B e C, considerou-se uma redução de 5 unidades das 

metas de cada indicador.  

Para entender o desempenho dos fornecedores ao longo de um período de seis meses, a 

categorização foi realizada mês a mês (de janeiro a julho de 2021) e, dessa forma, a Tabela 4.2 

apresenta os limites a serem utilizados. 
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Tabela 4.2. Limites das categorias. 

Critérios 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 

Controle de 

Velocidade 
75 70 56 51 69 64 69 64 80 75 86 81 89 84 

Controle de 

Temperatura 
66 61 68 63 69 64 70 65 71 66 73 68 74 69 

Frota Monitorada 98 93 98 93 98 93 98 93 98 93 98 93 98 93 

Cumprimento da 

Jornada 
90 85 90 85 90 85 90 85 90 85 90 85 90 85 

On Time 93,5 88,5 88,4 83,4 90,8 85,8 91,2 86,2 91,0 86,0 91,2 86,2 91,4 86,4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 Os limites de preferência, indiferença e o veto estão apresentados na Tabela 4.3. Como 

todos os critérios afetam diretamente o nível de serviço dos fornecedores e considerando que 

desvios muito grandes da meta são consideravelmente impactantes, os limites de preferência 

definidos são baixos, dada a rigorosidade desses indicadores. Os limites de indiferença também 

são baixos, visto que diferenças muito grandes da meta resultam em graus de nível de serviço 

discrepantes. Com relação ao veto, optou-se também por um valor rigoroso, de modo a garantir 

que os fornecedores na melhor categoria (categoria A), tenham atingido todas as metas.  

Tabela 4.3. Limiares modelo ELECTRE TRI. 

 
Controle 

de 

Velocidade 

Controle de 

Temperatura 
Frota Monitorada 

Cumprimento da 

Jornada 
On Time 

p 1 1 1 1 1 

q 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

v 2 2 2 2 2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 O nível de corte utilizado foi igual a 1, devido à necessidade de atingimento das metas. 

Já para o peso dos critérios, conforme a Tabela 4.4, eles foram definidos e normalizados de 

acordo com o resultado da defuzzificação do Fuzzy Delphi.  

Tabela 4.4. Peso dos critérios. 

Critérios Peso normalizado 

Controle de Velocidade 0,189 

Controle de Temperatura 0,189 

Frota Monitorada 0,208 

Cumprimento da Jornada 0,208 

On Time 0,208 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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4.2.2 Teste do modelo proposto e análise dos resultados 

 Os fornecedores de serviços de transporte que fizeram parte da pesquisa de campo são 

aqueles que tem contrato fixo com a empresa contratante. Estes fornecedores foram escolhidos 

devido ao fato de que todos seus indicadores são controlados pela empresa.  

 Em posse de todos os parâmetros necessários para a modelagem do problema e dos 

dados de desempenho mensal dos fornecedores (conforme Tabela 4.5), foram obtidas as 

categorizações dos fornecedores, tanto para o procedimento pessimista, como também para o 

otimista.  

Tabela 4.5. Desempenho mensal dos fornecedores F1 e F2. 

Critérios 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

Controle de 

Velocidade 
60 61 51 74 68 74 97 94 98 92 89 84 96 88 

Controle de 

Temperatura 
77 87,6 79 88,1 82 90,1 85 79,8 83 86 84 87,8 87,5 89,9 

Frota Monitorada 99,7 99,7 99,7 100 98,2 99,4 98,8 100 99,2 99,8 99,1 99,7 99,7 100 

Cumprimento da 

Jornada 
76,3 76,3 75 87,2 79,7 88,5 77,4 86,4 84,1 90,3 83,2 92,6 87,6 93,5 

On Time 94 92,6 91 86,7 88,7 85 89 86,7 87,3 86,9 79 79,8 93,8 91,7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 Para isso foram determinadas as relações de preferência, conforme descrito na seção 

2.2, que estão detalhadas no Quadro 4.5 para cada mês.  

Quadro 4.5. Relações de preferência. 

Mês Fornecedor b1 b2 

Janeiro 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R R 

Fevereiro 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R P 

Março 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R R 

Abril 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R P 

Maio 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R P 

Junho 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R R 

Julho 
Fornecedor 1 R P 

Fornecedor 2 R P 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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 O resultado da categorização no procedimento pessimista está apresentado no Quadro 

4.6 e do procedimento otimista no Quadro 4.7, bem como o motivo de tal classificação. 

Quadro 4.6. Classificação pessimista. 

Mês Fornecedor Categoria Motivo 

Janeiro 
Fornecedor 1 C a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 C a2Rb1 e a2Rb2 

Fevereiro 
Fornecedor 1 C a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 B a2Sb2 e a2Rb1 

Março 
Fornecedor 1 C a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 C a2Rb1 e a2Rb2 

Abril 
Fornecedor 1 C a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 B a2Sb2 e a2Rb1 

Maio 
Fornecedor 1 C a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 B a2Sb2 e a2Rb1 

Junho 
Fornecedor 1 C a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 C a2Rb1 e a2Rb2 

Julho 
Fornecedor 1 B a1Sb2 e a1Rb1 

Fornecedor 2 B a2Sb2 e a2Rb1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Quadro 4.7. Classificação otimista. 

Mês Fornecedor Categoria Motivo 

Janeiro 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Rb2 

Fevereiro 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Sb2 

Março 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Rb2 

Abril 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Sb2 

Maio 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Sb2 

Junho 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Rb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Rb2 

Julho 
Fornecedor 1 A a1Rb1 e a1Sb2 

Fornecedor 2 A a2Rb1 e a2Sb2 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 A Figura 4.1 representa o desempenho dos fornecedores, considerando os limites das 

categorias definidas. A cor verde refere-se à categoria A, a amarelo à categoria B e o vermelho 

à C. Os vértices dos polígonos representam os critérios do modelo: 1 (Controle de Velocidade), 

2 (Controle de Temperatura), 3 (Frota Monitorada), 4 (Cumprimento da Jornada), 5 (On Time). 

A linha azul é o fornecedor 1 e a linha preta o fornecedor 2.  
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Figura 4.1. Representação da classificação dos fornecedores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A partir dos resultados do Quadro 4.6, do Quadro 4.7 e da Figura 4.1, percebe que há um 

excesso de incomparabilidade (𝑎𝑖𝑅𝑏𝑖). Isto ocorreu, pois os fornecedores em estudo atingiram 

as metas em alguns critérios e em outros não, impactando a classificação, uma vez que as 

incomparabilidades distanciam os resultados do procedimento otimista e pessimista. No 

entanto, o procedimento pessimista, mesmo assim, mantém seu o rigor. Além disso, as 

categorizações resultantes em B e C, indicam que os fornecedores não atenderam às metas 

definidas pela empresa, nos meses avaliados, fator que poderia levar a contratante no estudo da 

alteração dos termos contratuais, como, por exemplo, considerar a aplicação de multas ou a 

descontinuidade do contrato. 

 Além disso, uma política de incentivo poderia ser implantada para que os fornecedores 

passassem a ser mais adeptos às metas estipuladas pela empresa, como, por exemplo, a oferta 

de retribuições financeiras e/ou a premiação de motoristas e ajudantes, com kits de produtos da 

empresa, que obtiverem a melhor performance de entrega no mês.  

Outra possibilidade para manter um bom nível de serviço desses fornecedores, seria 

definir uma tolerância de ocorrências das classificações B e C. Assim, por exemplo, para não 

serem descontinuados, poderia ser estabelecido um limite de duas ocorrências da classificação 

B ou uma ocorrência em C no ano, e não poderia ter mais do que duas classificações B 

consecutivas no ano. 

Assim, destaca-se que os resultados obtidos pelo método demostram seu potencial para 

avaliar o desempenho dos fornecedores, de modo a ajudar os gestores a planejarem seus termos 

contratuais, uma vez que os fornecedores atuais não estão atingindo as metas. Além disso, 

acredita-se que os resultados poderiam ser empregados para direcionar ações de 

desenvolvimento de fornecedores, com o intuito de garantir que eles permaneçam com maior 

frequência na categoria A.   

4.2.2.1 Análise de Sensibilidade 

 A análise de sensibilidade foi realizada com o intuito de verificar se há a possibilidade 

de modificação nos resultados com a alteração de alguns parâmetros.  

 Para o método ELECTRE TRI, é comum realizar dois testes, sendo eles: 

1) Alterar os pesos e avaliar se as categorizações são alteradas, com o intuito de testar se o 

método é de fato não compensatório;  

2) Baixar o nível de corte para um valor pré-determinado e testar o resultado, de modo a 

reduzir as incomparabilidades e avaliar as categorias em que os fornecedores mais se 

aproximam. Como o atingimento das metas é bem rigoroso, esse teste não foi realizado, 



Proposta de Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte: Uma Abordagem Multicritério Baseada no Método ELECTRE TRI 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 31 
 

visto que se o nível de corte é reduzido, dá-se uma margem para os fornecedores não 

atingirem as metas e, mesmo assim, sejam classificados na categoria A. Quando 𝜆 = 1, 

uma alternativa só pode ser atribuída a uma categoria, no procedimento pessimista, se, 

e somente se, suas avaliações são iguais ou ultrapassam os limites da categoria em todos 

os critérios avaliados (Mousseau et al., 2000).  

 Para a aplicação do 1º teste, foram alterados os pesos dos critérios “Controle de 

Temperatura” e “Frota Monitorada”, para todos os meses objeto de análise, conforme Tabela 

4.6.  

Tabela 4.6. Peso dos critérios alterados. 

Critérios Peso normalizado 

Controle de 

Velocidade 
0,189 

Controle de 

Temperatura 
0,245 

Frota Monitorada 0,150 

Cumprimento da 

Jornada 
0,208 

On Time 0,208 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 Após tal alteração, verificou-se que o resultado da categorização não foi alterado, pois 

as relações de preferência permaneceram iguais, conforme apresentado no Quadro 4.8.  

Quadro 4.8. Relações de preferência. 

Mês Fornecedor b1 b2 

Janeiro 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R R 

Fevereiro 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R P 

Março 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R R 

Abril 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R P 

Maio 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R P 

Junho 
Fornecedor 1 R R 

Fornecedor 2 R R 

Julho 
Fornecedor 1 R P 

Fornecedor 2 R P 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 Assim, as relações de preferência apresentadas no Quadro 4.8 comprovam que o método 

ELECTRE TRI ofereceu um resultado não compensatório para o problema, uma vez que a 

modificação dos pesos não alterou a categorização das alternativas.  
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve o intuito de propor um modelo de avaliação de fornecedores de serviços 

logísticos, por meio de um método de tomada de decisão multicritério, utilizando indicadores 

de desempenho que são adotados por uma empresa do ramo alimentício. Para atingir seus 

objetivos, foram coletados dados visando avaliar o problema estudado. A partir dos dados 

coletados, foram identificados os indicadores mais importantes para compor o modelo. 

Também foram definidos os parâmetros necessários para a aplicação do método ELECTRE 

TRI.  

Após a aplicação do modelo e a avaliação dos fornecedores, notou-se que o modelo foi 

capaz de destacar problemas com o desempenho destes parceiros, evidenciando a necessidade 

de desenvolver ações para a melhoria contínua dos serviços que são prestados, visto que o não 

atingimento das metas resultou em um excesso de incomparabilidades e, consequentemente, os 

procedimentos otimista e pessimista não se complementam na assertividade da classificação.   

Acredita-se que a aplicação do modelo e seu uso contínuo possibilita que a empresa adote 

um controle mais rigoroso do serviço prestado pelos fornecedores. Com os resultados obtidos 

é possível identificar os pontos fracos dos fornecedores, de modo a desenvolver ações para que 

os fornecedores que estão com um desempenho bom continuem no mesmo padrão 

(classificação na categoria A com mais frequência) e, para aqueles que estão com um nível de 

serviço ruim, seja possível estudar ações de melhoria ou a possibilidade de fazer a troca por 

outro que atenda às necessidades da empresa. Sendo assim, o modelo permite que os serviços 

prestados estejam em constante monitoramento para a melhoria contínua.   

Da perspectiva dos especialistas que colaboraram com este trabalho, o modelo possibilita 

a visualização do desempenho dos fornecedores, tornando fácil a compreensão dos pontos que 

devem ser melhorados.  

Com relação aos dados analisados, mesmo obtendo êxito no modelo para os dois 

fornecedores, seria interessante que a avaliação também fosse realizada para os fornecedores 

que prestam serviços sem contrato de longo prazo com a empresa. Dessa forma, ressalta-se a 

limitação deste trabalho quando se trata da aplicação para apenas dois fornecedores, pois a 

ausência do controle desses indicadores para transportadores sem contrato de longo prazo não 

permitiu a obtenção dos dados necessários para a utilização no modelo. 

Sendo assim, para trabalhos futuros, propõe-se a aplicação do modelo para fornecedores 

que não tem contrato de longo prazo. Sugere-se também que o modelo possa fazer parte do 

Power BI da empresa, de modo que, a visualização dos dados seja acessível aos diversos 
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setores. E, além disso, propõe-se o desenvolvimento de ações para o desenvolvimento dos 

fornecedores, de modo a evitar as falhas frequentes nos diversos critérios avaliados. 
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