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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho se propõe a desenvolver um método de avaliação da base de 

fornecedores da cadeia de suprimentos têxtil com foco na realização de uma 

auditoria das competências operacionais que avalie as práticas da organização 

auditada em relação aos objetivos de desempenho em qualidade, custo e entrega 

(QCE). O método proposto deve apoiar as etapas de qualificação, de tomada de 

decisão e de monitoramento no processo de avaliação da base de fornecedores. A 

abordagem proposta para a elaboração do método foi a de adotar as práticas 

promovidas pelo pensamento enxuto, devido às necessidades do setor têxtil no 

contexto atual. O método foi elaborado a partir de modelos de avaliação sistemática 

de competências sob a perspectiva do pensamento enxuto. O primeiro objetivo 

buscado neste trabalho foi verificar se a abordagem de verificar a adoção das 

práticas promovidas pelo pensamento enxuto pode ser estendida para o processo de 

avaliação das competências operacionais dos fornecedores em relação aos 

objetivos de QCE no contexto da cadeia têxtil. O segundo objetivo foi elaborar e 

testar um método de avaliação das competências operacionais dos fornecedores em 

relação aos objetivos de QCE baseado na abordagem do pensamento enxuto. O 

terceiro objetivo foi de explorar como o método proposto para avaliação de 

fornecedores pode ser utilizado para enriquecer as etapas de tomada de decisão e 

de monitoramento no processo de avaliação da base de fornecedores em uma 

organização. Para buscar estes objetivos foi realizada uma pesquisa de campo em 

organizações da cadeia têxtil brasileira. Os métodos de pesquisa aplicados foram a 

observação participante, que foi aplicado pelo pesquisador em 10 em organizações 

enquanto registrava as observações e levantava os dados necessários, a pesquisa 

quase-experimental e a aplicação do método proposto no direcionamento do 

monitoramento de fornecedores, ambos aplicados em 6 organizações onde o 

pesquisador realizou observações e entrevistas para coleta de dados. Também 

foram coletados dados referentes a estas 6 organizações numa organização 

compradora que é cliente das mesmas. Os dados coletados serviram para verificar a 

aderência desses fornecedores às práticas de produção enxuta, bem como a relação 

entre estas práticas e o desempenho histórico dos fornecedores. Da análise desses 

dados, resultaram recomendações para apoiar a tomada de decisão sobre a forma 



 
 

 
 

de tratar cada fornecedor a qual foi comparada com a que a organização 

compradora havia decidido. Os dados também foram utilizados para analisar cada 

fornecedor por meio de uma matriz que relaciona suas competências operacionais 

em termos de QCE com a importância que a organização compradora atribui a cada 

um desses objetivos. A conclusão da pesquisa é de que o método proposto é 

adequado para avaliar fornecedores na cadeia têxtil, porém revelou ter limitações 

para ser usado na avaliação de fornecedores posicionados em determinadas partes 

da cadeia. Também é mostrado que o método proposto pode ajudar a organização 

compradora a evitar decisões equivocadas na tomada de decisão e que pode ainda 

ajudar a refinar o monitoramento da base de fornecedores. 

 
 
Palavras-chave: Avaliação de fornecedores. Auditoria de competências 

operacionais. Cadeia de suprimentos têxtil. Produção enxuta. Pensamento Enxuto. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to develop a method of evaluation of the textile supply chain supplier 

base focusing the realization of an audit of operational capabilities to assess the 

practices of the audited organization in relation to performance goals in quality, cost 

and delivery (QCD). The proposed method should support the steps of qualification, 

decision-making and monitoring in the evaluation of the supply base. The approach 

proposed for the development of the method was to adopt the practices promoted by 

lean thinking, in face of the needs of the textile sector in the current context. The 

method was developed based on models of systematic evaluation of capabilities from 

the lean thinking perspective. The first objective pursued in this work was to examine 

whether the approach to verify the adoption of practices promoted by lean thinking 

can be extended to the process of evaluating the suppliers’ operational capabilities 

regarding QCD goals in the context of the textile chain. The second objective was to 

develop and test a method for assessing the suppliers’ operational capabilities 

regarding QCD goals based on the lean thinking approach. The third objective was to 

explore how the proposed method for supplier assessment can be used to enrich the 

steps of decision-making and monitoring in the evaluation of supplier base in an 

organization. To pursue these objectives a field research was conducted in 

organizations of the Brazilian textile chain. The applied research methods were 

participant observation, which was applied by the author in 10 organizations while he 

registered observations and raised the required data, quasi-experimental research 

and the application of the proposed method in guidance of supplier monitoring, both  

applied in 6 organizations where the author conducted observations and interviews to 

collect data. Data on these 6 organizations were also collected in an organization 

which is their client. The collected data served to examine the adherence of these 

suppliers to lean manufacturing practices and the relationship between these 

practices and the suppliers’ historical performance. The analysis of these data 

rendered recommendations to support decision making as for how to deal with each 

supplier which was compared to the decision the client-organization had taken. The 

data were also used to analyze each supplier through a matrix that relates their 

operational skills in QCD with the importance given by the client-organization to each 

of these goals. The conclusion of the research is that the proposed method is 



 
 

 
 

suitable for evaluating suppliers in the textile chain, but revealed limitations to be 

used in the assessment of vendors placed in certain parts of the chain. It is also 

shown that the proposed method can assist the client organization to avoid wrong 

decisions in decision making and can also be helpful to refine the monitoring of the 

supplier base. 

 
 
Keywords: Supplier evaluation. Operational capabilities audit. Textile supply chain. 

Lean production. Lean Thinking. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Avaliação de fornecedores. 

 

 

Nas últimas décadas observa-se que para uma organização ser competitiva 

no mercado não basta apenas possuir bons processos e estruturas internas, é 

fundamental que todos os processos e estruturas que compõem a cadeia de 

suprimentos apresentem bom desempenho. A concorrência no mercado atual 

acontece não mais entre organizações, mas entre cadeias de suprimento (BRUCE; 

DALY; TOWERS, 2004; FROHLICH; WESTBROOK, 2001). 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos se tornou um tópico importante 

no meio acadêmico e entre praticantes devido ao impacto direto na competitividade 

das organizações numa economia globalizada. Para organizações que buscam 

melhorar qualidade, serviço aos clientes e sucesso competitivo o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos deve ser visto como uma ferramenta estratégica (SU; DYER; 

GARGEYA, 2008). 

As organizações precisaram se adaptar desenvolvendo novas estratégias, 

estruturas organizacionais e sistemas. A necessidade das organizações de se 

tornarem mais enxutas e focadas em seu negócio principal, abandonando o 

paradigma das estruturas verticalizadas existentes anteriormente, aumentou 

consideravelmente o interesse e a busca do desenvolvimento de competências e 

tecnologias na base de fornecedores (KANNAN; TAN, 2002; SU; DYER; GARGEYA, 

2008). 

Nesse contexto, o papel dos fornecedores se torna cada vez mais 

importante e os contratantes tendem a criar vínculos de confiança e até de 

dependência já que seu desempenho é diretamente afetado pelo desempenho do 

contratado (DE BOER; LABRO; MORLACCHI, 2001; SU; DYER; GARGEYA, 2008; 

ZSIDISIN et al., 2004). 

Hoje, a habilidade de uma organização produzir produtos de qualidade, com 

baixo custo e no tempo certo depende das competências de sua base de 

fornecedores. A influência que os fornecedores exercem sobre o desempenho do 

comprador torna cada vez mais relevante o processo de avaliação da base de 
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fornecedores de uma organização. Selecionar e administrar bem os fornecedores 

são tarefas chave no gerenciamento da cadeia de suprimentos e, por esse motivo, 

as organizações têm se tornado mais criteriosas em relação à execução de tais 

tarefas (ORDOOBADI; WANG, 2011; SU; DYER; GARGEYA, 2008; VIANA; 

ALENCAR, 2012). 

Estudos mostram que em organizações industriais as transações de 

compras representam entre 50 e 90% do volume total de suas transações de 

negócios. Em muitas empresas o valor dos produtos comprados representa mais de 

60% do custo total dos produtos vendidos. Também estima-se que mais de 50% dos 

defeitos de qualidade identificados no produto final podem ser vinculados ao material 

comprado. Dessa forma, o desempenho à montante da cadeia tem forte impacto a 

jusante da mesma (DE BOER; LABRO; MORLACCHI, 2001; GENCER; GÜRPINAR, 

2007; SIMPSON; SIGUAW; WHITE, 2002). 

Outros estudos confirmaram que existe evidência estatística significativa que 

suporta a hipótese de que a atividade de seleção de fornecedores está 

positivamente correlacionada à habilidade da organização em construir vantagens 

competitivas (SU; DYER; GARGEYA, 2008; TRACEY; TAN, 2001; VONDEREMBSE; 

TRACEY, 1999). 

Assim, pode-se concluir que o processo de aquisição desempenha um papel 

estratégico, pois se tornou vital para a proposta de valor das organizações (HA; 

KRISHNAN, 2008; KAKOURIS, 2006). 

Entender como a prática de avaliação de fornecedores é desenvolvida, 

implementada e usada entre as organizações é crítico para os gestores porque gera 

a compreensão de como o efetivo gerenciamento de fornecedores e 

consequentemente da cadeia de suprimentos pode ser buscado (HALD; 

ELLEGAARD, 2011). 

 

 

1.2 A cadeia de suprimentos da indústria têxtil. 

 

 

A produção têxtil é uma das mais complexas e diversificadas do mundo, 

sendo que esta cadeia de suprimentos é caracterizada pela diversidade e 

heterogeneidade de seus agentes (SU; DYER; GARGEYA, 2008). A cadeia engloba 
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desde pequenas confecções até grandes multinacionais dos setores químico, 

metalúrgico e até automotivo. Jones (2002) afirma que, devido a essa diversidade, é 

discutível a definição do que pode ser considerado têxtil. 

O mercado têxtil e de confecção mundial é dos mais dinâmicos, realizando 

no mínimo quatro lançamentos de coleções ao ano.  

O mapa da produção têxtil mundial começou a mudar na década de 1980, 

saindo dos EUA, Europa e Japão para países emergentes da Ásia e, mais 

recentemente, Leste Europeu, Norte da África e Caribe. Atualmente, a Ásia é 

responsável por 73% dos volumes totais produzidos no mundo, com destaque para 

China, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, Taiwan, Indonésia, Malásia, Tailândia e 

Bangladesh, que são os maiores produtores nesta ordem. Segundo dados do 

INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL (2012), o Brasil é 

atualmente o quinto maior produtor mundial de têxteis e o quarto maior produtor de 

vestuário, representando respectivamente 3% e 2,8% do mercado mundial.  

Enquanto a produção de têxteis e confeccionados cresceu 34% na última 

década, o volume do comércio mundial aumentou 83%, atingindo US$ 648,6 bilhões 

em 2010. China e Hong Kong são responsáveis por 36% das exportações mundiais 

de produtos têxteis. A participação do Brasil no comércio mundial é muito pequena, 

menos de 0,5%, ocupando a 23ª posição no ranking de exportadores. O Brasil 

possui uma das últimas cadeias têxteis completas do ocidente, produzindo desde 

fibras até confecções. O setor reúne mais de 32 mil empresas, das quais mais de 

80% são confecções de pequeno e médio porte distribuídas em todo o território 

nacional e emprega cerca de 1,7 milhão de brasileiros, mulheres em sua maior 

parte. Em 2012, o setor têxtil1 do Brasil faturou US$ 56,7 bilhões, contra US$ 67 

bilhões em 2011. Isso é um sinal de que ele vem perdendo competitividade. O setor 

é responsável por cerca de 6% do valor total da produção da indústria de 

transformação. O mercado nacional consome cerca de 97,5% desta produção e 

2,5% é destinado às exportações. Contudo, desde 2010, a produção física vem 

caindo, tanto nas empresas têxteis quanto nas confecções. Paradoxalmente, o 

varejo vem crescendo em suas vendas substituindo paulatinamente os produtos 

                                            
1 Neste trabalho, considera-se que o setor têxtil é composto por indústrias que produzem apenas 
produtos têxteis e que a cadeia têxtil engloba, além do setor têxtil, todas as indústrias que fornecem 
ou utilizam produtos têxteis. 
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nacionais por importados (INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL, 

2012). 

O grande volume de negócios está na produção de vestuário onde os 

grandes varejistas são os principais agentes da cadeia. Atualmente esses varejistas 

recorrem a fornecedores globais para seus produtos visando obter benefícios em 

custo. No entanto, isso não é suficiente para atender as necessidades do mercado 

atual que é muito dinâmico, devido à sazonalidade da moda e ao baixo custo de 

produção exigido (BRUCE; DALY; TOWERS, 2004). 

Nesse contexto, o papel do processo de aquisição torna-se cada vez mais 

relevante para o setor têxtil. As organizações devem melhorar sua cadeia de 

suprimentos continuamente incluindo novos fornecedores, se necessário. Cleeland, 

Iritani e Marshal (2003) publicaram uma matéria no jornal Los Angeles Times onde 

citam que mesmo com preços muito competitivos, a rede varejista Wal-Mart, busca 

continuamente novos fornecedores que ofereçam melhores preços e serviços.  

Para o setor têxtil do Brasil, que vem perdendo espaço no mercado nacional 

para as importações, é importante aproveitar o fato de que ainda possui uma 

estrutura de cadeia de suprimento completa e desenvolver ações para melhorar seu 

desempenho como forma de alavancar a competitividade.  

 

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

 

De acordo com estudos recentes a atividade de avaliação de fornecedores 

se tornou crítica para o bom desempenho das organizações. No setor têxtil essa 

atividade é cada vez mais importante devido à demanda por baixo custo e 

qualidade.  

O uso da internet e a globalização aumentaram significativamente as opções 

para tomada de decisão das organizações tanto em relação a comprar ao invés de 

produzir, como em relação a selecionar os fornecedores (DE BOER; LABRO; 

MORLACCHI, 2001). 

Segundo Teng e Jaramillo (2005), a questão de como selecionar novos 

fornecedores é crítica para o gerenciamento da cadeia de suprimentos na indústria 

têxtil. É fundamental desenvolver conhecimentos e métodos sistemáticos que 
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auxiliem na avaliação e seleção de fornecedores adequados aos níveis de 

desempenho que é necessário alcançar para se manter competitivo no mercado 

atual. 

Nos últimos anos a quantidade de publicações acadêmicas em relação a 

modelos de avaliação e seleção de fornecedores tem aumentado. Viana e Alencar 

(2012) revisaram 56 trabalhos publicados entre 1998 e 2011, sendo que 65% deles 

foram publicados a partir de 2006. Em outra revisão da literatura, Lima Junior, Osiro 

e Carpinetti (2012) selecionaram 120 artigos sobre modelos de seleção de 

fornecedores sendo que 61% foram publicados entre 2009 e 2011. 

A grande maioria dos estudos recentes propõem modelos teóricos para 

ajudar na tomada de decisão em relação à escolha de fornecedores. O fato 

motivador desses estudos é a quantidade e natureza dos critérios de avaliação que 

tornam o processo de seleção complexo e subjetivo. Outro problema é que dentre os 

critérios podem existir aspectos conflitantes, como qualidade e preço, que precisam 

ser ponderados (LIMA JUNIOR; OSIRO; CARPINETTI, 2012; VIANA; ALENCAR, 

2012). 

Dentre os diversos critérios utilizados para avaliação dos fornecedores, 

preço, qualidade e entrega são os mais frequentes (KAKOURIS, 2006; VIANA; 

ALENCAR, 2012). 

Uma das abordagens mais propostas para seleção de fornecedores é a da 

utilização de métodos de apoio à decisão, tais como métodos multicritério, teoria 

fuzzy, programação matemática, inteligência artificial, métodos estatísticos, total cost 

ownership (TCO), data envelopment analysis (DEA), entre outros. Tais métodos 

buscam minimizar os impactos da subjetividade que o processo de avaliação 

envolve. Avaliar critérios qualitativos muitas vezes sem dados históricos ou 

informações suficientes das competências dos fornecedores, introduz incertezas e 

riscos no processo decisório.  

Um fato destacado por Viana e Alencar (2012) é que poucos trabalhos 

focaram a forma de mensuração dos fatores de avaliação que representa uma etapa 

delicada do processo. A maioria das publicações utilizou questionários aplicados aos 

profissionais de compras como método de avaliar cada critério, mantendo um 

grande nível de subjetividade no processo. Já Teng e Jaramillo (2005) observaram 

que em levantamentos apresentados por publicações sobre métodos de avaliação 

de desempenho de fornecedores, a maioria dos métodos identificados se apoia em 
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certificações ou indicadores heurísticos, os quais podem omitir a sinergia do 

negócio. 

Ha e Krishnan (2008) enfatizam que uma boa avaliação de fornecedores 

deve identificar e rastrear o desempenho em todos os critérios adotados no 

processo de seleção. Choy, Lee e Lo (2002) afirmam que selecionar fornecedores 

baseado em experiência acumulada não é cientifico nem eficaz devido ao 

julgamento subjetivo e a falta de análise sistemática.  

Um trabalho que destoa dessa tendência de embasar o processo de 

avaliação em métodos de apoio à tomada de decisão foi elaborado por Hald e 

Ellegaard (2011), no qual dois estudos de caso longitudinais em empresas que 

implantaram seus próprios sistemas de avaliação de fornecedores mostraram que 

durante o processo de avaliação as informações consideradas podem ser 

remodeladas e que os atores da avaliação, incluindo o próprio fornecedor, podem 

influenciar nos resultados. 

Com base nas abordagens de avaliação e seleção de fornecedores 

propostas pelas publicações acadêmicas recentes, percebe-se constantemente a 

falta de uma prática mais eficaz para medir efetivamente os critérios nos 

fornecedores. A prática mais comum é a aplicação de questionários aos 

profissionais da organização compradora, em geral da área de compras (FLORENT; 

ZHEN, 2010; GENCER; GÜRPINAR, 2007; KANNAN; TAN, 2002; SU; DYER; 

GARGEYA, 2008). Existem algumas limitações implícitas nessa prática, as quais são 

apontadas a seguir: 

• A dependência da competência dos profissionais de compras em 

avaliar critérios técnicos como qualidade e flexibilidade de 

produção – a avaliação depende da experiência acumulada pelos 

profissionais envolvidos ou de dados históricos que nem sempre estão 

disponíveis. 

• A influência do julgamento dos avaliadores nos resultados – por 

melhor que seja o método de apoio à tomada de decisão usado no 

processo de avaliação, ele está sujeito à subjetividade e erros de 

percepção principalmente no que tange ao tratamento de critérios 

qualitativos. 

• Indicadores podem não refletir as reais competências do 

fornecedor – existe uma confusão comum entre indicadores e 
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competências. Os indicadores revelam os resultados do fornecedor em 

um determinado período de tempo que podem ou não ser reflexo da sua 

competência atual. Bons resultados alcançados no passado podem não 

se repetir em um futuro próximo se as competências não estiverem bem 

estabelecidas. Por outro lado, fornecedores que possuem competências 

sólidas podem atingir bom desempenho nos indicadores avaliados com 

consistência (KOLAY, 1993; MONCZKA, 1995).  

Segundo Goffin, Szwejczewski e New (1997) a melhor forma de selecionar 

fornecedores é não olhar apenas para os resultados atuais em termos de custo, 

qualidade e entrega, mas também o potencial de melhoria em relação a esses 

fatores. 

É importante destacar que por melhor que seja o modelo de avaliação, 

sempre haverá um grau de subjetividade. A empresa compradora que define os 

critérios a serem avaliados deve discernir se determinados critérios podem ser 

influenciados por fatores como relacionamento ou postura e assim estarem sujeitos 

à um alto grau de subjetividade. 

Conclui-se que a prática mais comum no processo de avaliação da base de 

fornecedores é de tomar decisões com base em dois componentes de informação, o 

primeiro é o histórico de desempenho disponível e o segundo é a experiência dos 

profissionais de compras. Conforme visto, dados históricos são importantes para 

avaliar o desempenho atual ou passado de um fornecedor, porém não consegue 

captar, por exemplo, se o fornecedor tem competências que indiquem que poderá 

manter os bons resultados no futuro. Da mesma forma, a experiência do profissional 

de compras é importante, porém envolve a suposição de que ele tem o 

conhecimento necessário para avaliar todos os critérios e que seu julgamento não 

irá comprometer a consistência dos resultados.  

Assim, este estudo considera importante propor um método que possibilite 

avaliar de maneira mais eficaz as competências dos fornecedores em atender 

requisitos importantes para o comprador. Para isso, este estudo busca contribuir 

propondo a realização de uma auditoria de competências operacionais dos 

fornecedores como um terceiro componente a ser contemplado para apoiar a 

tomada de decisão no processo de avaliação da base de fornecedores. A Figura 1.1 

ilustra os três componentes de informação e os seus responsáveis, que passariam 
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então a formar a base para a avaliação de fornecedores de modo a orientar de 

forma mais consistente a organização compradora na tomada de decisão. 

 

 
Figura 1.1 – Auditoria de competências operacionais como terceiro componente de 

informação do processo de avaliação da base de fornecedores 

 

A realização de uma auditoria de competências operacionais num 

fornecedor pode ser baseada em diferentes modelos. Assim, é necessário 

selecionar um modelo adequado de avaliação de fornecedores que balize o método 

a ser proposto de acordo com a necessidade do comprador. Uma vez adotado um 

modelo, as práticas a serem examinadas nos fornecedores podem ser desdobradas 

para efetivamente medir seu desempenho em função de critérios de seleção chave 

ao comprador. 

Esse estudo entende como competência o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários para atingir determinados objetivos e 

competência operacional como as competências relacionadas ao processo de 

execução dos pedidos, que inclui a manufatura e a entrega dos produtos requeridos 

(DURAND, 2006). 

É importante destacar que o processo de auditoria das operações de 

fornecedores não é algo novo, segundo Harrington (1997), desde o final da segunda 

guerra mundial, devido ao aumento das suas exigências as empresas passaram a 

fazer auditorias nas operações de seus fornecedores. No final da década de 1980, o 

setor automobilístico introduziu um processo de certificação aos seus fornecedores 
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que previa a auditoria em suas operações. A norma QS-9000, que resultou desse 

processo, foi substituída pela TS 16949 e é hoje amplamente utilizada no setor 

automobilístico. Dessa forma, esse estudo não pretende inovar, mas direcionar uma 

prática já existente para avaliar competências específicas de fornecedores que 

fazem parteda cadeia de suprimentos têxtil brasileira.  

O problema apresentado nessa pesquisa refere-se à necessidade de buscar 

uma abordagem mais apropriada para conduzir o processo de avaliação da base de 

fornecedores no contexto da indústria têxtil e, mais especificamente, à necessidade 

de buscar um método de avaliação que possibilite ao comprador avaliar e monitorar 

efetivamente as competências chave de seus fornecedores. 

 

 

1.4 Escopo 

 

 

Nesta seção são delimitadas as fronteiras para o desenvolvimento da 

pesquisa proposta de modo a contextualizar os objetivos que serão apresentados na 

próxima seção.  

 

 

1.4.1 Etapas do processo de aquisição 

 

 

A atividade de avaliar fornecedores é apenas parte de um amplo processo 

de aquisição. Esse processo se estende desde a decisão da organização em 

comprar ou produzir internamente os produtos até a formalização do contrato de 

fornecimento. Em cada etapa existem processos decisórios importantes que têm 

implicações no final do processo. 

De Boer, Labro e Morlacchi (2001) dividem o processo de aquisição em 

quatro etapas. A primeira é chamada de formulação do problema, e envolve a 

tomada a decisão de comprar ou não algum item, aumentar a base de fornecedores 

ou substituir algum fornecedor. A segunda etapa é a de formulação dos critérios, 

sendo que nela são decididos quantos e quais critérios serão utilizados para avaliar 

os fornecedores. A terceira é a etapa de qualificação que contempla o levantamento 
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dos potenciais fornecedores em relação aos critérios estabelecidos. Na quarta 

etapa, chamada de seleção final, ocorre a escolha dos fornecedores que possuem 

níveis de desempenho mais altos nos critérios chave para o propósito da compra. 

De maneira semelhante, Kakouris (2006) divide o processo de aquisição em 

cinco etapas, como seguem: etapa inicial, etapa de planejamento, etapa de 

qualificação, etapa de decisão e etapa de monitoramento e revisão. As quatro 

etapas iniciais estão diretamente relacionadas às etapas estabelecidas no estudo de 

De Boer, Labro e Morlacchi (2001), porém acrescenta a quinta etapa para 

monitoramento e revisão da base de fornecedores como uma forma de controle e de 

construção de relacionamentos duradouros. A Figura 1.2 mostra de forma 

simplificada o processo de aquisição proposto por Kakouris. 

De Boer, Labro e Morlacchi (2001) fazem uma consideração importante 

nesse fluxo, apesar de não explícito na literatura, uma etapa intermediária prévia à 

de qualificação que pode ser chamada de etapa de pré-qualificação pode ser inclusa 

nesse processo. Nessa etapa o objetivo seria de reduzir o número de fornecedores 

potenciais para a avaliação. O propósito dessa atividade seria de classificar os 

potenciais fornecedores ao invés de ordená-los, ou seja, separá-los de acordo com 

critérios de entendimento fácil e rápido, tais como, posição e reputação de mercado. 

A Figura 1.3 mostra como o modelo de processo proposto por Kakouris (2006) pode 

ser especificado dividindo a etapa de qualificação em duas. 

 

 
Figura 1.2 – Processo de aquisição. 

Adaptada de Kakouris (2006) 
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Figura 1.3 – Processo de aquisição com a etapa de pré-qualificação. 

Adaptada de Kakouris (2006) 

 

O problema do presente estudo claramente é motivado pela necessidade 

buscar melhorias na forma de realização da etapa de qualificação (etapa 3b na 

Figura 1.3), no entanto, é impossível desvincular essa etapa das demais. As etapas 

inicial, de planejamento e de pré-qualificação precisam estar bem definidas para 

apoiar a etapa de qualificação, de forma análoga esta etapa apoia as etapas de 

decisão e de monitoramento. Assim, é importante definir cada uma das etapas do 

processo considerado para delimitar o escopo deste estudo. 

 

 

1.4.2 Etapa Inicial – Identificação das necessidades 

 

 

A primeira decisão a ser tomada é a decisão de comprar um dado item ou 

fabricar internamente. Trata-se de uma decisão estratégica da organização que 

muitas vezes é negligenciada. Essa decisão não se limita à introdução de um novo 

produto ou serviço na organização, também é considerada quando se quer 

aumentar o número de fornecedores para um produto ou serviço que já é fornecido 

ou quando se pretende substituir o fornecedor atual por um novo. É fundamental que 

essa etapa seja bem planejada, envolvendo as pessoas afetadas, como clientes e 

funcionários internos (DE BOER; LABRO; MORLACCHI, 2001; KAKOURIS, 2006). 

Cada organização segue sua estratégia de aquisição alinhada à sua 

estratégia de negócio. Mesmo dentro de um dado setor industrial, como o têxtil, cada 

organização tem sua própria estratégia que pode ser bem diferente das demais.  

Este estudo buscou capturar de maneira geral as necessidades de aquisição 

de produtos do setor têxtil baseando-se na literatura acadêmica disponível e nos 
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relatórios anuais do setor no Brasil. A partir dessas necessidades na etapa de 

planejamento devem ser formulados os critérios de avaliação de fornecedores. 

 

 

1.4.3 Planejamento – Formulação dos critérios 

 

 

A decisão de escolher fornecedores ou parceiros de negócio é complicada 

pelo fato de precisar considerar muitos critérios no processo decisório (CHOY; LEE; 

LO, 2002). 

Segundo Weber, Current e Benton (1991), os critérios de seleção de 

fornecedores podem ser classificados em quantitativos e qualitativos. Estudos como 

o realizado por Kannan e Tan (2002) mostram que critérios não quantificáveis 

podem ter maior impacto no desempenho do que os quantificáveis e ainda assim 

serem considerados menos importantes para o processo decisório. 

O processo de seleção de fornecedores não deve considerar apenas preço, 

mas uma série de outros fatores como qualidade, entrega e aspectos 

organizacionais que permitam que a tomada de decisão seja baseada nas 

competências dos fornecedores (CHOY; LEE; LO, 2002). 

De acordo com Ha e Krishnan (2008), bons critérios devem levar em conta 

todos os fatores que impactam no desempenho da cadeia de suprimentos e devem 

ser desenvolvidos para o aumento do lucro da cadeia.  

Dickinson (1966) desenvolveu um estudo pioneiro sobre critérios de seleção 

de fornecedores, em que identificou 23 critérios baseados em uma pesquisa com 

273 gerentes de compras. Qualidade e entrega foram os critérios tidos como mais 

importantes na época. 

Em um estudo posterior, Weber, Current, e Benton (1991) realizaram uma 

revisão e análise de mais 74 artigos sobre avaliação de fornecedores publicados 

desde o artigo de Dickinson e identificaram que os critérios eleitos como os mais 

importantes para tal processo foram preço, entrega e qualidade.  

O Quadro 1.1 lista os 23 critérios levantados por Dickinson (1966) em ordem 

de importância segundo o estudo de Weber, Current e Benton (1991). 

Kakouris (2006) afirma que embora os critérios possam variar de acordo 

com o tipo de produto ou serviço, é possível notar uma convergência em direção a 
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preço, qualidade, entrega e serviço. Viana e Alencar (2012) também destacam que 

preço, qualidade e entrega são os critérios mais utilizados.  

Preço é um critério que por si só não reflete o valor pago pela empresa na 

aquisição do produto ou do serviço, por exemplo, um produto barato pode agregar 

diversos custos adicionais como transporte e impostos e se tornar mais caro que o 

concorrente. O critério preço deve ser, portanto, o substituído pelo critério de custo 

que reflete melhor as competências operacionais dos fornecedores.  

Se para quem seleciona fornecedores, qualidade, custo e entrega são vistos 

como critérios, para os fornecedores estes atributos tornam-se objetivos de 

desempenho. 

Os objetivos de desempenho qualidade, custo e entrega que podem ser 

abreviados pela sigla QCE2, são bastante enfatizados na literatura de gestão de 

produção. Adeptos da filosofia da produção enxuta (lean manufacturing), por 

exemplo, chamam de “verdadeiro norte” (True North) o objetivo de atingir 

simultaneamente o bom desempenho em QCE, ou seja, produzir com a melhor 

qualidade, ao menor custo no menor tempo possível (HINES; HOLWEG; RICH, 

2004; KOENIGSAECKER, 2009; LIKER, 2004). 

Além disso, é preciso considerar que critérios como situação financeira, 

reputação e posição no mercado estão ligados à confiabilidade do fornecedor. Esses 

critérios não são focados no escopo desse estudo, pois devem ser considerados 

como pré-qualificadores, ou seja, fornecedores que não apresentem evidências de 

confiabilidade ao comprador não devem sequer participar do processo seletivo. O 

mesmo pode ser dito dos critérios de conformidade ambiental e de conformidade 

legal.  

 

                                            
2 A sigla original em inglês é QCE que significa “Quality, Cost and Delivery”. 
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Quadro 1.1 – Os 23 critérios de avaliação de fornecedores segundo Dickinson (1966) em ordem de 

importância segundo Weber, Current e Benton (1991) 

 

Critérios que são em essência altamente subjetivos e efêmeros como 

comprometimento, profissionalismo, pró-atividade, postura, entre outros, também 

não são contemplados no escopo deste estudo.  

Dessa forma, este estudo utilizará critérios que reflitam os objetivos de 

qualidade, custo e entrega somente. É importante reiterar que a avaliação deve ser 

feita sobre as competências do fornecedor em atingir esses objetivos e não sobre os 

indicadores de desempenho histórico. Um fornecedor pode até estar entregando a 

baixo custo, com qualidade e rápido, porém, não possuir as reais competências que 

suportem tais resultados, indicando que esses resultados não serão sustentados por 

muito tempo. O fornecedor deve possuir competências que comprovem o bom 

desempenho em QCE, mostrando assim que estão aptos para cumprir com os 

critérios exigidos pelo comprador. 
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1.4.4 Pré-Qualificação 

 

 

Conforme mencionado na seção anterior, os critérios de pré-qualificação que 

incluem situação financeira, reputação no mercado, crédito, conformidade legal e 

conformidade ambiental ficaram fora do escopo deste estudo, assim como, essa 

etapa em si. Essa etapa, ou pré-etapa de pré-qualificação, constitui uma atividade 

de pesquisa que é intrínseca à rotina da equipe de compras e visa descartar 

possíveis fornecedores que tragam riscos comerciais e de imagem ao comprador, 

não estando relacionada à avaliação das competências operacionais.  

 

 

1.4.5 Qualificação 

 

 

Com os critérios bem definidos é na etapa de qualificação que a avaliação 

dos fornecedores é realizada de fato. É necessário capturar o potencial dos 

fornecedores em relação a cada critério. A prática comum é atribuir escalas de 

avaliação para cada critério e avaliá-los com base em dados disponíveis ou com 

base na experiência dos profissionais de compras. 

Kakouris (2006) dividiu a etapa de qualificação em 5 fases conforme 

apresentado na Figura 1.4. 

 

 
Figura 1.4 – Fases de Qualificação de Fornecedores.  

Adaptado de Kakouris (2006) 
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As fases propostas na Figura 1.4 estabelecem um fluxo segundo o qual cada 

fornecedor é avaliado em relação a um dado critério selecionado observando uma 

escala (como a escala de Likert), e de acordo com a importância atribuída pelo 

comprador às operações a serem examinadas (operações principais ou 

secundárias). As notas ou pontuações são atribuídas pelos avaliadores e servirão 

para fundamentar a seleção dos fornecedores. 

O processo é simples, porém envolve uma série de tomadas de decisões, 

como qual a melhor escala, o que é mais importante e qual pontuação atribuir ao 

fornecedor em relação a cada critério.  

Essa etapa está dentro do escopo desta pesquisa: desenvolver um método 

balizado por uma abordagem estruturada que permita uma boa avaliação das 

competências operacionais de fornecedores. O método a ser desenvolvido não 

precisa seguir exatamente a estrutura proposta por Kakouris (2006), porém deve 

assegurar o atendimento das etapas que este autor delineou. 

 

 

1.4.6 Decisão e monitoramento 

 

 

As etapas de decisão e monitoramento não interferem no processo de 

desenvolvimento do método de avaliação, no entanto, são etapas que são 

diretamente influenciadas por ele. O método de avaliação deve ajudar a tomada de 

decisão, podendo ser a escolha de um novo fornecedor, ou a manutenção/ 

substituição de fornecedores que já compõem a base atual de fornecedores. 

Em relação a essas duas etapas, este estudo busca o desenvolvimento de 

um método de avaliação de competências de fornecedores que possa contribuir 

efetivamente na tomada de decisão quanto à seleção de novos fornecedores ou à 

manutenção/substituição de fornecedores que já integram a base atual. Além disso, 

busca se tornar um método que permita a revisão constante do desempenho do 

fornecedor ajudando o monitoramento e aprimoramento da base de fornecedores 

Assim, enquadrando a pesquisa no modelo de processo de aquisição 

apresentado na Figura 1.3, o escopo de pesquisa fica delimitado como ilustra a 

Figura 1.5. 
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Figura 1.5 – Visão geral do escopo da pesquisa 

 

 

1.5 Objetivo da pesquisa 

 

 

A fim de balizar o sistema de avaliação de fornecedores com enfoque em 

suas competências, diversas alternativas de abordagens podem ser utilizadas. 

Algumas empresas se baseiam nas práticas de Total Quality Management (TQM), 

ou gerenciamento da qualidade total, outras confiam na auditoria de terceiros para 

certificação da conformidade à normas de sistemas de gestão definidas pela 

International Organization for Standardization (ISO), como a são ISO9000 e 

TS16949, ou a aderência a práticas de excelência como as preconizadas pelo 

sistema de premiação Malcom Baldridge (MBNQA). Outra proposta é a verificação 

da adoção de práticas promovidas pelo pensamento enxuto (Lean Thinking) 

originário do Sistema Toyota de Produção (STP). Essas abordagens são discutidas 

mais detalhadamente na Seção 2.2 onde elas são comparadas frente às 

competências exigidas dos fornecedores da indústria têxtil. Nessa comparação, a 

abordagem de se apoiar no pensamento enxuto é identificada como a abordagem 

mais promissora para o propósito do presente trabalho. 

O primeiro objetivo desta pesquisa é verificar se, dentre as diferentes 

abordagens para balizar o sistema de avaliação de fornecedores, a alternativa de 

adotar o pensamento enxuto como base pode ser estendida para o método de 
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avaliação das competências operacionais dos fornecedores em relação aos 

objetivos de qualidade, custo e entrega no contexto da indústria têxtil.  

Esse método precisa ser aplicado e testado no contexto da indústria têxtil. 

Assim, o segundo objetivo desta pesquisa é elaborar e testar um método de 

avaliação das competências operacionais dos fornecedores em termos de 

qualidade, custo e entrega baseado na abordagem do pensamento enxuto. 

Além de elaborar e testar o método é importante entender os benefícios que 

ele pode trazer para aprimorar a base de fornecedores. Ao entender o real estado 

atual das competências operacionais dos fornecedores e de seu potencial é possível 

melhorar o nível de informação dos tomadores de decisão e negociadores da 

empresa compradora de modo a torná-los mais aptos a tomar decisões eficazes e a 

determinar a melhor forma de monitoramento de cada fornecedor. Dessa forma, o 

terceiro objetivo desta pesquisa é explorar como o método proposto para avaliação 

de fornecedores pode ser utilizado para enriquecer a tomada de decisões e o 

monitoramento da base de fornecedores em uma organização. O Quadro 1.2 

resume os objetivos de pesquisa. 

 

 

 

Quadro 1.2 – Objetivos de Pesquisa 
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1.6 Organização do trabalho 

 

 

No Capítulo 1 foi apresentada uma introdução sobre a avaliação e gestão de 

fornecedores e sobre a cadeia de suprimentos da indústria têxtil. Desse contexto 

nasce o problema de pesquisa que é a falta de uma abordagem apropriada para 

conduzir o processo de avaliação da base de fornecedores no contexto da indústria 

têxtil brasileira.  Tradicionalmente, esse processo tem sido conduzido com base em 

dois componentes de informação, quais sejam, os dados históricos de desempenho 

e a experiência do comprador, que embora relevantes, não possibilitam avaliar, 

efetivamente, as competências operacionais do fornecedor. Em seguida definiu-se o 

escopo do presente trabalho, que engloba as etapas de qualificação, tomada de 

decisão e monitoramento no processo de avaliação da base de fornecedores. Por 

fim foram definidos os objetivos da pesquisa, os quais direcionam o tratamento do 

problema identificado. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão teórica realizada neste estudo. Em primeiro 

lugar, são revisadas as características atuais da cadeia de suprimento têxtil e então 

definidas as competências operacionais requeridas dos fornecedores para assegurar 

a competitividade nessa cadeia. Em seguida são revisadas algumas abordagens 

consagradas aplicadas na avaliação de competências operacionais de fornecedores, 

relacionando-as com as competências requeridas na indústria têxtil. A adequação 

dessas abordagens ao contexto e às necessidades da indústria têxtil é então 

avaliada comparativamente e a abordagem baseada na perspectiva do pensamento 

enxuto é selecionada como aquela que melhor atende os requisitos considerados. 

Diferentes modelos de avaliação que se apoiam nesta abordagem e que podem 

servir de base para a composição do método de auditoria a ser proposto são 

identificados e analisados. 

Com base no referencial teórico, apresentado nos capítulos anteriores e nos 

modelos de auditoria que se apoiam na perspectiva do pensamento enxuto 

revisados, é proposto, no Capítulo 3, um método que além de possibilitar uma 

avaliação mais consistente das competências operacionais de fornecedores, sirva 

para apoiar a tomada de decisão no processo de avaliação da base de 

fornecedores. 
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No Capítulo 4, são enunciadas as questões de pesquisa a serem 

respondidas com o desenvolvimento do presente trabalho. Também é descrito o 

método de pesquisa adotado, para a busca e análise dos dados necessários à 

elucidação das questões de pesquisa.  

Os dados levantados em campo são descritos detalhadamente no Capítulo 5 

e com base nos mesmo no Capítulo 6 o método de auditoria proposto é avaliado. 

Finalmente, as conclusões e considerações finais são apresentadas no 

Capítulo 7. 

A Figura 1.6 ilustra a estrutura que o trabalho adotou para alcançar os 

objetivos de pesquisa propostos. 

 

 

 
Figura 1.6 – Estrutura do trabalho 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Competências de fornecedores na cadeia de suprimentos têxtil 

 

 

A cadeia de suprimentos têxtil está cada vez mais globalizada, de tal modo 

que se acentua a tendência das empresas desta cadeia buscarem componentes fora 

de seus países ou mudarem suas operações para países de mão de obra mais 

barata (JONES, 2002). 

Essa tendência de fornecimento global reflete a busca por redução de custos 

e tem causado drástica redução da produção de produtos têxteis em países 

desenvolvidos como Estados Unidos e países europeus. O crescimento das 

importações tem ajudado a reduzir os custos, porém tem causado um efeito negativo 

nos tempos de entrega devido às maiores distâncias entre as empresas 

fornecedoras e clientes. Isso tem um efeito muito negativo em mercados de baixa 

previsibilidade da demanda como o de vestuários. 

O Brasil é um dos poucos países que preserva fabricantes de toda a cadeia 

têxtil, sendo que a expansão das importações está afetando em maior grau os 

fabricantes de produto final e não tanto os outros elos da cadeia. No entanto a 

concorrência das importações é um problema que afeta todas as organizações 

dentro dessa cadeia e reforça a necessidade de se buscar estratégias que 

contribuam para aumentar sua competitividade. 

Segundo Fernie e Sparks (2004), a demanda do mercado de vestuário é 

extremamente volátil, podendo variar drasticamente em decorrência de fatores que 

fogem ao controle da sua cadeia produtiva como clima e tendência de moda, e isso 

torna a demanda altamente imprevisivel. Os compradores podem agir por 

impulsividade deixando a decisão da compra muito próximo à compra, 

potencializando assim a imprevisibilidade da demanda. Segundo Abernathy et al. 

(2000), mesmo produtos básicos de vestuário podem apresentar uma significativa 

variação semanal e até diária na demanda. 

Outra característica destacada por Fernie e Sparks (2004) é o tempo de vida 

curto dos produtos de vestuário devido à sazonalidade da demanda. Produtos 
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lançados em uma coleção com boa aceitação podem desaparecer do mercado em 

poucos meses. 

Tais características foram também observadas em outros estudos realizados 

em importantes polos têxteis como os Estados Unidos (CHOI; CHEN; ŞEN, 2008) e 

Hong Kong (LAM; POSTLE, 2006), e são desfavoráveis ao movimento de 

incremento das importações que se observa na cadeia têxtil nos últimos anos. O 

aumento dos tempos de entrega para produtos importado sé incompatível com a 

necessidade de resposta rápida às demandas do mercado. Assim, fornecedores que 

conseguirem aliar custos menores com requisitos de resposta rápida como entrega 

flexível com níveis reduzidos de estoques na cadeia, podem conseguir se manter 

mais competitivos (BRUCE; DALY; TOWERS, 2004). 

A qualidade de processos e produtos na cadeia de suprimentos têxtil 

também é de grande importância devido às exigências e especificações das grandes 

marcas do setor de vestuário e pela necessidade de reduzir desperdícios e 

racionalizar a utilização de recursos (ROMANO; VINELLI, 2001). 

Segundo Bruce, Daly e Towers (2004), o fato dessa cadeia ser dominada 

pelos grandes varejistas que mantém pressão para redução de preços, torna 

incomum o estabelecimento de parcerias entre fornecedores e compradores nessa 

cadeia, o que dificulta ainda mais o atendimento rápido e eficaz do fornecedor às 

necessidades do comprador. 

Gereffi, Cattaneo e Staritz (2010) destacam que a necessidade de atender 

às peculiaridades do setor têxtil torna os requisitos de competências demandados do 

fornecedor mais rigorosos. Além de preço e qualidade do produto, os fornecedores 

necessitam apresentar o que os autores chamam de pacote completo de 

competências. Nesse pacote estão incluídas competências de flexibilidade, 

gerenciamento de estoques, transporte, redução de custo e transparência. 

As competências dos fornecedores devem habilitá-los a atender as 

características da demanda do setor. Produtos com curto tempo de ciclo de vida 

podem gerar excesso de estoques se a sua produção não for bem gerenciada. 

Assim, os fornecedores devem estar preparados para produzir em pequenos lotes 

para não gerar altos estoques, porém a entrega deve ser rápida para não gerar falta 

de estoques. Outro ponto é a baixa previsibilidade da demanda que exige do 

fornecedor além de rapidez, flexibilidade na entrega, ou seja, o fornecedor deve 

estar preparado para responder rapidamente no caso de ocorrência de picos de 
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demanda ou mudança no tipo de produto. É primordial levar em conta que o esforço 

de assegurar essas competências não pode comprometer o desempenho em outros 

objetivos como qualidade e custo já que os produtos de vestuário concorrem em um 

mercado em que as exigências de preço e qualidade são bastante elevadas. Assim, 

competências como atender as especificações do produto e eliminar desperdícios 

são fundamentais para manter elevada qualidade e custo baixo (BRUCE; DALY; 

TOWERS, 2004; CHOI; CHEN; ŞEN, 2008; FERNIE; SPARKS, 2004; GEREFFI; 

CATTANEO; STARITZ, 2010; LAM; POSTLE, 2006; ROMANO; VINELLI, 2001). 

A Figura 2.1 ilustra a relação entre as características da cadeia de 

suprimentos têxtil, as competências operacionais exigidas dos fornecedores e os 

objetivos que são apoiados por essas competências. As relações entre as 

características da cadeia de suprimentos têxtil e as competências operacionais 

exigidas de fornecedores enumeradas na Figura 2.1 foram apontadas pelas 

referências bibliográficas apresentadas no Quadro 2.1. 

 

 

 
Figura 2.1 – Relação entre as características da cadeia têxtil, competências operacionais de 

fornecedores e objetivos QCE 
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Quadro 2.1 – Referencial teórico para as relações ilustradas na Figura 2.1 

 

Vale esclarecer que a competência do fornecedor de assegurar a entrega 

dos pedidos engloba, além do cumprimento da quantidade e data do pedido, a 

habilidade de mudar a programação de entrega do bem ou serviço. Essa habilidade 

não deve ser confundida com a flexibilidade de produção que pode ser entendia 

como um conjunto de habilidades composto pela habilidade da operação introduzir 

novos produtos (flexibilidade de produto), a habilidade de fornecer ampla variedade 

de produtos (flexibilidade de mix) e a habilidade da operação alterar o seu nível de 

produção ou atividade (flexibilidade de volume) (SLACK et al., 1997). 

As competências operacionais dos fornecedores determinam os resultados 

de desempenho em relação à qualidade, custo e entrega (QCE), e assim devem ser 

avaliadas consistentemente para a tomada de decisões corretas na seleção de 

fornecedores. 

A maneira de avaliar tais competências é um ponto pouco explorado na 

literatura sobre gestão da cadeia de suprimentos da indústria têxtil. Algumas 

abordagens, como o uso de certificações de terceiros, ou a avaliação baseada na 

perspectiva do total quality management (TQM), ou na do pensamento enxuto, têm 

sido consideradas na avaliação de fornecedores em setores industriais onde a 

gestão da cadeia de suprimentos já está mais amadurecida e podem ser alternativas 

para aprimorar e sistematizar a avaliação de tais competências na cadeia têxtil. 
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2.2 Abordagens para avaliação de fornecedores 

 

 

Nesta seção serão revisadas as principais abordagens que têm sido 

utilizadas para a avaliação de fornecedores, buscando selecionar aquela que pode 

ser mais adequada no contexto da indústria têxtil brasileira.  

 

 

2.2.1 Abordagem baseada em auditorias por terceiro ou certificações 

 

 

A realização de auditorias de qualidade para qualificação ou certificação de 

fornecedores não é uma prática recente. Há registros de que já na década de 1920, 

auditorias em fornecedores eram realizadas pelas indústrias de defesa no Reino 

Unido. A partir da década de 1970, com o aumento da quantidade de transações de 

aquisição, essa prática passou a se proliferar também nas indústrias que não faziam 

parte da indústria de defesa. Embora tal prática tenha se disseminado, a realização 

da mesma consumia muitos recursos e sofria da falta de padronização dos critérios 

de avaliação. Em meados de 1980 a International Organization for Standardization 

(ISO) tomou então a iniciativa de organizar os critérios em busca de um modelo 

geral para o sistema de garantia da qualidade, e a partir de sua consolidação na 

série de normas ISO9000 observou-se um boom na utilização de auditorias de 

terceiros baseados nessa norma de gestão das relações entre compradores e 

fornecedores (KLUSE, 2013). 

Dentre a série de normas ISO9000, a mais abrangente e mais utilizada para 

a auditoria de fornecedores é a norma ISO9001. Em sua edição de 2008, os 

requisitos da norma ISO9001 foram divididos em 8 itens. Os três primeiros são 

conceituais e apresentam o escopo e as definições fundamentais da norma. O 

quarto item se refere ao sistema de gestão da qualidade em si, definindo um manual 

da qualidade e a necessidade de se ter e controlar documentos e registros para 

padronizar os processos. O quinto item trata da responsabilidade da direção em 

estabelecer uma política de qualidade e em se comprometer com o sistema de 

gestão que deve ser planejado, comunicado e controlado para atender os objetivos 
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da qualidade. O sexto item refere-se à gestão de recursos enfatizando que a 

organização deve prover a infraestrutura necessária para a realização do produto, 

bem como prover, capacitar e conscientizar os recursos humanos. O sétimo item 

abrange os requisitos relacionados à realização do produto para avaliar se os 

produtos são desenvolvidos com base nos requisitos dos clientes e se o processo de 

realização do produto é planejado, verificado, validado e controlado. A avaliação do 

processo de aquisição também é considerada no item 7, que prescreve que os 

produtos de fornecedores devem ser bem especificados e que devem ser 

inspecionados no recebimento. A produção deve ser controlada e “rastreável”, e a 

qualidade do produto deve ser sempre preservada. A calibração de equipamentos 

também é abordada nesse item. O item 8 é o último e refere-se à medição, análise e 

melhoria, com base na premissa de que para atender os requisitos da norma deve-

se medir a satisfação dos clientes, os processos, os produtos e o sistema de gestão. 

Assim sendo, os dados medidos devem ser analisados criticamente e ações 

corretivas e preventivas devem ser tomadas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2008). O Quadro 2.2 resume as características dos itens 

auditados pela norma ISO9001:2008.  

 

 

 
Quadro 2.2 – Itens da norma ABNT NBR ISO9001:2008 

adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) 
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Num estudo de Kluse (2012) foram entrevistados 25 gestores com 

experiência em sistemas de gestão da qualidade em busca de respostas para 

questões relacionadas a auditorias de terceiros nos sistemas de gestão da qualidade 

segundo as normas ISO9001 e TS16949. Com base nas respostas dadas às 

questões que visavam explorar correlações entre o processo de auditoria e efeitos 

como agregação de valor, direcionamento para melhoria contínua, redução de 

custos e melhoria de processos constatou-se que, em sua maioria, tais efeitos não 

eram percebidos pelos respondentes que ainda assim consideram tais certificações 

relevantes e necessárias. Outros estudos acadêmicos também identificaram 

limitações nos resultados de auditorias de terceiros baseado na norma ISO9001 

(CURKOVIC; HANDFIELD, 1996; DOUGLAS; COLEMAN; ODDY, 2003). 

Apesar da ISO9001 ter se tornado a norma mais difundida, outras formas de 

auditoria de terceiros, mais específicas, também têm sido usadas para o processo 

de qualificação de fornecedores. Uma forma muito utilizada é avaliar o fornecedor 

com base nos critérios de excelência preconizados pelo prêmio Malcolm Baldrige 

National Award (MBNA) instituído pelo Departamento de Comércio e pelo instituto 

nacional de padrões e tecnologia do governo dos Estados Unidos (NIST). No 

sistema de avaliação das empresas candidatas a esse prêmio, uma auditoria 

independente e externa é conduzida avaliando 7 categorias de desempenho e 

pontuando-as contra uma escala de 1000 pontos. As categorias de desempenho 

avaliadas são: liderança, planejamento estratégico, foco no cliente/mercado, 

informação e análise, foco em pessoas, gerenciamento de processo e resultados do 

negócio (KLUSE, 2013). 

Para Curkovic e Handfield (1996), a abrangência dos itens considerados 

pelo MBNA é muito mais ampla que a da ISO9001, sendo que muitos itens como 

uso de benchmarking, envolvimento de funcionários, comprometimento com os 

clientes e fornecedores e melhoria contínua são cobertos pelo MBNA, mas não pela 

ISO9001. O MBNA é frequentemente usado como um modelo minucioso para a 

promoção do TQM e um dos efeitos importantes de buscar a excelência pelos 

critérios desse prêmio é a criação e difusão de práticas fundamentais à gestão da 

qualidade total.  

 

 



43 
 

 
 

2.2.2 Abordagem baseada no Gerenciamento da Qualidade Total (GQT) 

 

 

O movimento de difusão do gerenciamento da qualidade total (TQM) 

também estimulou a criação de ferramentas de avaliação de desempenho. Isso 

ajudou a mudar a prática de realizar auditorias baseadas na verificação da 

conformidade dos produtos às especificações para a de realizar auditorias baseadas 

na verificação do desempenho dos processos produtivos (NIGHTINGALE; MIZE, 

2002). 

O TQM é uma filosofia integrada de gerenciamento que visa a melhoria 

contínua da qualidade dos produtos e processos para satisfazer os clientes. Essa 

abordagem enfatiza uma série de elementos dentre os quais se destaca o princípio 

da melhoria contínua de processo, segundo o qual todo processo tem oportunidade 

de melhorias que precisam ser identificadas de maneira sistemática e tratadas por 

equipes. Outros princípios fundamentais do TQM são construir qualidade nos 

produtos e processos e tornar a qualidade uma responsabilidade de todos 

(ALDOHISH, 2000). 

A noção de controle da qualidade total foi introduzida por Armand 

Feigenbaum em 1957 e diversos “gurus da qualidade”, entre eles Deming, Juran, 

Ishikawa, Taguchi e Crosby contribuíram para o desenvolvimento de sua 

concretização (SLACK et al., 1997). 

Para Deming a melhoria da qualidade e produtividade consiste em reduzir a 

variação nos processos e para isso deu ênfase à aplicação do controle estatístico de 

processos. Outra importante contribuição de Deming foi a proposição dos chamados 

14 pontos para melhoria da qualidade apresentados no Quadro 2.3. 
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Quadro 2.3 – Os 14 pontos para melhoria da qualidade de Deming. 

Adaptado de Slack et al. (1997) 

 

Juran também compartilhou alguns pontos de vista similares aos de Deming. 

Ambos concordam com a importância do papel da alta diretoria no TQM, com a 

importância dos clientes internos e externos, com a importância da melhoria 

contínua e com a necessidade de treinamento.  

Como Deming e Juran, Crosby também foi uma grande influência na 

promoção das ferramentas de gestão de TQM. Crosby acreditava que para uma 

organização mudar de uma gestão tradicional para uma gestão de qualidade 

inovadora e duradora ela deve entender cinco máximas da gestão da qualidade, as 

quais são mostradas no Quadro 2.4 (ALDOHISH, 2000). 

As propostas elaboradas pelos “gurus da qualidade” para a busca da 

qualidade formaram a base conceitual do TQM. Diversos trabalhos acadêmicos têm 

procurado apontar os principais elementos que envolvem o TQM.  

 

 
Quadro 2.4 – Máximas da gestão da qualidade de Crosby. 

Adaptado de Slack et al.(1997) 
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Segundo Slack et al. (1997) os principais pontos que definem o TQM, são: o 

atendimento das necessidades e expectativas dos consumidores, a inclusão de 

todas as partes da organização, o exame de todos os custos relacionados com 

qualidade, o fazer as coisas certas da primeira vez, o desenvolvimento de sistemas 

e procedimentos que apoiem a qualidade e o desenvolvimento de um processo de 

melhoria contínua. De forma semelhante, Aldohish (2000) lista 9 peculiaridades do 

TQM com base numa revisão de publicações dos “gurus da qualidade”, quais sejam: 

melhoria contínua, atender aos requisitos dos clientes, planejamento de longo prazo, 

aumentar o envolvimento dos funcionários, gerenciamento de processo, solução de 

problemas baseado em equipes, medição constante dos resultados, relacionamento 

próximo com fornecedores e comprometimento da diretoria. Em um outro estudo 

Demirbag et al. (2006), com base numa extensa revisão de literatura, listam 12 

aspectos comuns às diversas abordagens para promoção do TQM: liderança 

comprometida, adoção e comunicação do conceito de qualidade total, 

relacionamento próximo com o cliente, benchmarking, treinamento, organização 

aberta, envolvimento dos funcionários, mentalidade de zero defeito, manufatura 

flexível, melhoria de processos e instituição da medição. O Quadro 2.5 sintetiza os 

principais elementos que segundo esses estudos caracterizam o TQM. 

 

 

Quadro 2.5 – Elementos do TQM 
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2.2.3 Abordagem baseada no Pensamento Enxuto 

 

 

Para competir com os fabricantes de carros americanos, em meados da 

década de 1940, a Toyota começou a desenvolver um sistema de produção que a 

permitiu crescer solidamente valendo-se de uma contínua melhoria de seu 

desempenho competitivo. Este sistema, conhecido como “Sistema de Produção 

Toyota” (TPS), tem como um de seus principais pilares o conceito e as técnicas de 

produção just-in-time (JIT). A ideia do JIT é que os bens e serviços devem ser 

produzidos com qualidade, sem desperdícios e no momento exato em que forem 

necessários. Produzir antes significa gerar estoque e produzir depois significa deixar 

o cliente esperando (SLACK et al., 1997). Embora haja uma evidente associação do 

JIT com o TPS, que se tornou bastante popular, este sistema também se destaca 

pela ênfase que dedica à racionalização e padronização de processos produtivos 

(HOPP; SPEARMAN, 2004). 

Vale observar que a filosofia gerencial na qual se baseia o TPS é tida como 

tão importante quanto este sistema em si. De acordo com SLACK et. al (1997), as 

bases dessa filosofia são: a eliminação de desperdícios, o envolvimento dos 

funcionários e a melhoria contínua. Mais especificamente, a conceituação 

estabelecida pela Toyota de que os desperdícios existentes na produção podem ser 

classificados em desperdícios por superprodução, tempo de espera, transporte, 

processo (ou superprocessamento), estoque, movimentação e defeitos, também se 

tornou célebre (ver Quadro 2.6).  

Tais conceitos se disseminaram pelo mundo na década de 1980, mas ainda 

muito relacionados com a particular experiência e cultura da Toyota. No decorrer da 

década de 1990, a abordagem do TPS passou a ser mais amplamente reconhecida 

com o nome de Lean Manufacturing (HOPP; SPEARMAN, 2004). Para isso, foi 

notória a contribuição de Womack e Jones (2003) que sintetizaram a essência do 

pensamento enxuto em 5 princípios fundamentais, quais sejam:  

• Especificar o valor na perspectiva do cliente. 

• Identificar a cadeia de valor e remover as etapas que geram desperdícios 

• Fazer com que as etapas que criam valor fluam 

• Fazer com que a produção seja puxada pela demanda 
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• Gerenciar para se buscar a perfeição através da melhoria contínua. 

O constante bom desempenho da Toyota ao longo dos anos provou que seu 

modelo de gestão promove efetivamente a busca da excelência operacional. Para 

Liker (2004) parte dessa excelência operacional é sustentada por ferramentas e 

métodos de melhoria de qualidade que se tornaram conhecidas como “práticas 

enxutas”. Dentre as principais práticas destacam-se o sistema 5S, o gerenciamento 

visual (gestão à vista), o nivelamento de produção (heijunka), o fluxo de produção 

unitária (one-piece flow), o sistema de kanban (produção puxada), as técnicas de 

setup rápido (SMED), os sistemas a prova de falha (poka yoke), a manutenção 

produtiva total (TPM), o recebimento e entrega JIT e o processo de melhoria 

contínua (kaizen).  

 

 

Quadro 2.6 – Tipos de Desperdícios. 
Adaptado de Liker (2004) 

 

O conjunto de princípios e práticas que forma a filosofia da produção enxuta 

está alinhado com objetivos de desempenho operacional. A expressão o “verdadeiro 

norte”, se refere à busca pela excelência operacional em termos de qualidade, custo 

e entrega de maneira simultânea. Assim, indicadores de desempenho que 

tradicionalmente eram vistos como antagônicos e sujeitos a trade-off, como 

qualidade e custo ou serviço e volume, no pensamento enxuto são buscados 

simultaneamente. O objetivo é produzir com a melhor qualidade, ao menor custo e 

no menor tempo possível (HINES; HOLWEG; RICH, 2004; KOENIGSAECKER, 

2009; LIKER, 2004). 

O Quadro 2.7 ilustra a relação entre as práticas enxutas, os tipos de 

desperdícios que podem ser reduzidos e os objetivos de desempenho que são 

sustentados por meio delas. 
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Quadro 2.7 – Relação entre práticas enxutas, eliminação de desperdícios e objetivos de 

desempenho. 

 

 

2.2.4 Avaliação comparativa das abordagens de avaliação de fornecedores 

 

 

As três abordagens de avaliação de fornecedores apresentadas nas seções 

anteriores, são comumente usadas em diversos contextos e setores da economia. 

Para selecionar a abordagem a ser focada neste trabalho é necessário identificar 

qual delas seria mais pertinente para avaliar as competências operacionais exigidas 

pela indústria têxtil. Estas competências foram discutidas na Seção 2.1 e ilustradas 

na Figura 2.1. São elas: produção em pequenos lotes, rapidez de entrega, 

flexibilidade de entrega, flexibilidade de produção, eliminação de desperdícios e 

produtos conforme a especificação. No Quadro 2.8 é apresentada uma análise 

comparativa da forma como as três abordagens se relacionam com as competências 

requeridas na cadeia têxtil. Nesse quadro a forma como as abordagens 

consideradas tratam cada competência foi classificada como segue: 

• Aborda diretamente (D) – quando preconiza uma prática ou elemento que 

efetivamente sustenta a competência em questão; 

• Aborda indiretamente (I) – quando preconiza uma prática ou elemento 

que não está diretamente direcionado à competência em questão, mas 

pode melhorá-la; 

• Não aborda (N) – quando não contempla nenhuma prática ou elemento 

que se relacione com a competência em questão. 
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Quadro 2.8 – Quadro comparativo da abrangência das abordagens para avaliação das competências 

operacionais de fornecedores requeridas na cadeia têxtil  

 

A produção em pequenos lotes não é abordada na ISO9001 ou no TQM. Já 

o pensamento enxuto preconiza a prática de fluxo de produção unitária que está 

diretamente relacionada a essa prática. A rapidez de entrega e entrega JIT e a 

flexibilidade de entrega não são focadas na ISO9001. Já o TQM embora não 

considere nenhum elemento diretamente voltado a essas competências, seu foco 

em melhoria contínua e em atender às necessidades dos clientes pode estimular a 

busca da rapidez e da flexibilidade de entrega. No caso do pensamento enxuto, 

entrega JIT é considerada como uma prática fundamental, além disso, produzir de 

forma puxada e aplicar técnicas de setup rápido também aumenta a flexibilidade de 

entrega. A flexibilidade de produção não é coberta pela ISO9001, porém é uma 

competência valorizada pelo TQM e pelo pensamento enxuto. A eliminação de 

desperdícios é tratada de forma indireta pela ISO9001, já que esta norma enfatiza o 

controle e melhoria de processos. Por outro lado, tanto o TQM como o pensamento 

enxuto, promovem o estabelecimento de ações sistemáticas de redução de 

desperdícios. Por último, a competência de produzir conforme a especificação é 

amplamente coberta pelas três abordagens. 

Enquanto a abordagem baseada na perspectiva do pensamento enxuto 

promove a busca por qualidade, custo e entrega de forma mais integrada, as 

abordagens baseadas no TQM e na ISO9001 priorizam o controle de variação para 

assegurar a qualidade de conformidade.O TQM constitui uma abordagem muito 

ampla, contudo não envolve conceitos e técnicas que sustentem a competência de 

produzir e entregar de forma flexível conforme as flutuações da demanda. A 
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abordagem da ISO9001 se preocupa em garantir apenas que os processos sejam 

controlados e está desvinculada do desafio de orientar esforços para melhoria do 

desempenho operacional para satisfazer as expectativas do cliente.. Contudo vale 

ressaltar que uma prática bastante disseminada é a consideração de certificações 

de conformidade à normas como a ISO9001 emitidas com base em auditorias 

realizadas por terceiros como evidências válidas para a pré-qualificação de 

fornecedores. Segundo Batson (2008), isso pode ajudar a reduzir em até 50% o 

número de fornecedores a serem avaliados pela empresa compradora. 

Assim a abordagem do pensamento enxuto foi selecionada por promover de 

uma forma mais abrangente o conjunto de competências operacionais requeridas 

para alcançar e manter os objetivos de desempenho essenciais na cadeia de 

suprimentos têxtil. 

 

 

2.3 Modelos de avaliação sistemática sob a abordagem do Pensamento 

Enxuto 

 

 

Tendo em vista que a abordagem baseada na perspectiva do pensamento 

enxuto foi caracterizada mais adequada para servir de base para a avaliação de 

competências operacionais de fornecedores na cadeia têxtil, na presente seção 

quatro modelos de avaliação de práticas enxutas propostos na literatura são 

revisados. Ao final é apresentado um quadro comparativo que resume os principais 

pontos positivos e negativos desses modelos que irá nortear a elaboração de um 

método de auditoria de competências operacionais de fornecedores da cadeia de 

suprimentos têxtil. 

 

 

2.3.1 Modelo de avaliação da norma SAE J4000 

 

 

A norma SAE J4000 foi criada pelo comitê de manufatura enxuta da Society 

for Automotive Engineers (SAE). Aprovada em agosto de 1999 tornou-se o primeiro 

documento que lista critérios para avaliar o estágio de implantação de práticas de 



51 
 

 
 

manufatura enxuta. Esta norma recebeu o título de “identificação e mensuração de 

melhores práticas na implantação de operações enxutas” e foi complementada pela 

norma SAE J4001, intitulada “manual do usuário para implementação de operações 

enxutas”, que é um manual instrutivo de como avaliar os níveis de adequação à 

norma SAE J4000 (SAE, 1999a, 1999b; SATOLO; CALARGE, 2007). 

A SAE J4000 divide as práticas enxutas em 6 elementos a serem 

observados para se avaliar o grau de aderência ao pensamento enxuto de um 

sistema de produção. Cada elemento é composto de um conjunto de componentes, 

que representam práticas enxutas relacionadas ao mesmo. Cada componente é 

avaliado pelo auditor com base numa escala de medição de 0 a 3 segundo a qual 

quanto maior o valor, maior o nível de implantação daquele componente. A 

pontuação de cada elemento é obtida da soma da pontuação dos seus 

componentes. Um total de 52 componentes estão relacionados aos 6 elementos 

conforme apresenta o Quadro 2.9. 

 

 
Quadro 2.9 – Elementos da norma SAE J4000 e seus componentes  

 

A medida atribuída na escala de 0 a 3 representa o nível de implantação de 

cada componente. A norma SAE J4000 fornece, para cada nível de um dado 

componente, informações de referência que ajudam o auditor a atribuir a pontuação 

a este componente. Segundo a SAE (1999b), os quatro níveis que compõem a 

escala considerada podem ser caracterizados de uma forma geral conforme segue: 

• Nível 0 – O componente não está implantado ou existem inconsistências 

fundamentais na sua implantação. 

• Nível 1 – O componente está implantado mas ainda existem 

inconsistências menos significativas na sua implantação. 

• Nível 2 – O componente está satisfatoriamente implantado. 

Elementos Tema Número de Componentes

1 Gerenciamento/Confiança 13

2 Pessoas 12

3 Informações 4

4 Fornecedores/Organização/Clientes 4

5 Produto 6

6 Processo e Fluxo 13
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• Nível 3 – O componente está satisfatoriamente implantado e houve um 

contínuo melhoramento do mesmo nos últimos 12 meses. 

Para a definição do grau de aderência ao sistema de produção enxuta, que é 

um reflexo do grau de aderência ao pensamento enxuto, a norma SAE J4000 atribui 

pesos aos elementos conforme segue: os elementos 1, 2 e 6 têm peso de 25% cada 

um e os elementos 3, 4 e 5 juntos têm peso de 25%. Desta ponderação resulta o 

grau de aderência que é apresentado em porcentagem, sendo 100% o objetivo a ser 

alcançado. 

 

 

2.3.2 Modelo de avaliação Lean Enterprise Self Assessment Tool (LESAT) 

 

 

O modelo Lean Enterprise Self-Assessment Tool (LESAT), apresentado por 

Nightingale e Mize (2002), foi desenvolvido por um time misto que incluiu 

profissionais da indústria, do governo e acadêmicos, sob a coordenação da Lean 

Aerospace Initiative3 (LAI) no Massachussets Institute of Technology (MIT). Este 

time de desenvolvimento contou com mais de 100 profissionais e foi testado por 

centenas de gerentes e executivos de organizações americanas e inglesas da 

indústria aeroespacial. 

O objetivo do modelo é facilitar a avaliação do grau de maturidade na 

adoção do modelo de produção enxuta (lean), ou o grau de “enxugamento”, em que 

as organizações se encontram em um determinado momento (nível atual). Isso 

permite comparar o grau avaliado com o nível desejado e assim criar ações de 

melhoria que minimizem a diferença entre o nível atual e o nível desejado. 

Os diversos estudos de aplicação do modelo LESAT realizados em 

organizações industriais por Nightingale e Mize (2002) geraram uma resposta 

positiva por parte destas organizações e muitas se interessaram por adotá-lo como 

método sistemático de auto avaliação e a partir dele perseguir o nível de 

enxugamento desejado. Ficou evidenciado que liderança, comprometimento e 

envolvimento pessoal são fatores críticos de sucesso no processo de assimilação do 

pensamento enxuto em uma organização. Nightingale e Mize (2002), baseados 

                                            
3 Iniciativa Aeroespacial Enxuta 
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nesses estudos de campo, consideraram benéfico a utilização de um modelo 

padronizado para avaliar e melhorar continuamente o processo de “enxugamento” 

de um organização. 

O modelo LESAT é dividido em três seções de avaliação que visam 

examinar um conjunto de 54 práticas enxutas (lean). Na Seção I 

(Transformação/Liderança da Organização), o foco da avaliação é voltado às 

práticas enxutas que orientam e dão embasamento às atividades da organização. 

Nela são abordadas questões importantes como alinhamento estratégico, liderança, 

foco e comportamento. A Seção II (Processos de Ciclo de Vida) aborda o nível de 

implantação de práticas enxutas nos processos e produtos. Nesta seção são 

abordadas as práticas que envolvem o gerenciamento da cadeia de suprimentos, o 

desenvolvimento de produtos e processos, a produção e a distribuição. Já a Seção 

III (Disponibilizar Infraestrutura) apoia a execução das seções I e II avaliando os 

facilitadores organizacionais e de processo engajados no esforço de transformação 

da organização conforme o pensamento enxuto. Para Nightingale e Mize (2002) a 

avaliação de uma organização em relação às práticas desta seção resulta na 

obtenção de uma boa “fotografia” de como uma organização está progredindo na 

jornada direcionada pelo pensamento enxuto.  

As 54 práticas consideradas pelo modelo LESAT estão organizadas em 15 

grupos de práticas que estão atreladas às seções I, II e III conforme apresentado no 

Quadro 2.10. 

Cada prática é avaliada em níveis que variam de 1 a 5, chamados de níveis 

de maturidade ou níveis de competência. Para facilitar o trabalho do avaliador o 

modelo LESAT fornece afirmações referentes a cada prática considerada para 

balizar sua avaliação. Na aplicação desse modelo, para cada prática, o avaliador 

deve definir o nível em que a organização se encontra e também o nível desejado 

pela organização. As definições genéricas dos cinco níveis de competência 

considerados pelo modelo LESAT estão descritas no Quadro 2.11. 
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Quadro 2.10 – Estrutura do modelo LESAT. 

Adaptado de Nightingale e Mize (2002) 

 

 
Quadro 2.11 – Definições genéricas dos níveis para avaliação no modelo LESAT. 

Adaptado de Nightingale e Mize (2002) 

 

O processo de avaliação com base no LESAT, descrito por Nightindale e 

Mize (2002) tipicamente inclui um líder da organização e seus gerentes. Uma 

reunião de introdução do modelo é realizada por um facilitador para que todos os 

envolvidos tenham o mesmo entendimento. Nos dias que seguem a reunião, cada 

gerente participante deve realizar a auditoria com ajuda de sua equipe. Todas as 

equipes avaliam as 54 práticas enxutas do LESAT e se reúnem para chegar a um 

consenso sobre os níveis atuais e desejados pela organização em relação a cada 

prática. As folhas com as avaliações completas seguem para o facilitador da 

Seções Grupos de Práticas Lean
Número de Práticas 

Lean
I - Liderança/Transformação da Organização I.A. Plano estratégico da organização 3

I.B. Adoção do paradigma Lean 4

I.C. Foco no fluxo de valor 4

I.D. Desenvolvimento de estruturas e comportamento Lean 7

I.E. Criar e refinar um plano de transformação 3

I.F. Implantar iniciativas Lean 2

I.G. Foco em melhoria contínua 5

II - Processos de Ciclo de Vida II.A. Aquisições e gerenciamento de programa 4

II.B. Definição de requisitos 2

II.C. Desenvolvimento de produtos e processos 3

II.D. Gerenciamento da cadeia de suprimentos 3

II.E. Produção do produto 2

II.F. Distribuição e serviço do produto 4

III – Disponibilizar Infraestrutura III.A. Facilitadores organizacionais Lean 5

III.B. Facilitadores do processo Lean 3
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aplicação do LESAT em um tempo determinado para que este possa fazer os 

cálculos para obter a avaliação final. Os resultados são apresentados em um 

scorecard e em gráficos que comparam os níveis atuais com os desejados. O último 

passo é a criação de um plano de ações para a busca das melhorias necessárias. 

 

 

2.3.3 Modelo de avaliação Rapid Plant Assessment (RPA) 

 

 

O modelo Rapid Plant Assessment (RPA) foi desenvolvido por Eugene 

Goodson com o objetivo de viabilizar uma rápida identificação dos pontos fortes e 

fracos de uma planta produtiva em uma curta visita de observação. Esse modelo é 

baseado na ideia de avaliar as competências de produção de uma planta verificando 

a implantação de práticas enxutas e pode ser usado para fazer benchmarking para 

comparações com os competidores e até para orientar a tomada de decisão em 

oportunidades de aquisições estratégicas (GOODSON, 2002).  

O processo de avaliação baseado no RPA é realizado por times de auditores 

utilizando duas ferramentas de avaliação: a primeira é a Folha de Avaliação RPA e a 

segunda é o Questionário RPA. Numa visita de avaliação os times de auditores 

devem caminhar pela planta observando os aspectos do ambiente e conversar com 

operadores e gerentes. A recomendação mais importante durante essa caminhada é 

não anotar nada, pois isso pode afetar a percepção dos auditores em relação às 

práticas da planta. Para que o processo seja mais rápido e eficaz, cada membro do 

time de auditores deve focar em uma determinada categoria de fatores a serem 

avaliados. O Quadro 2.12 enumera o conjunto de 11 categorias definidas na folha de 

avaliação RPA. 
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Quadro 2.12 – Categorias da Folha de Avaliação RPA 

 

Imediatamente após a caminhada pela planta, o time de auditores deve se 

reunir em uma sala para fazer a avalição do que foi observado. Para cada uma das 

11 categorias de fatores da planta auditada uma nota deve ser atribuída. As notas 

são dadas em uma escala ímpar que varia de 1 a 11, sendo que 1 classifica a planta 

como fraca, 3 como abaixo da média, 5 como média, 7 como acima da média, 9 

como excelente e 11 como a melhor de seu setor industrial em todo o mundo. As 

notas são então somadas para se obter a pontuação total da planta no intervalo 

entre 11 e 121. Para balizar a avaliação, um questionário chamado Questionário 

RPA, que inclui 20 perguntas sobre a aderência da planta às práticas enxutas deve 

ser respondido pelos auditores com “sim” ou “não”. Quanto mais respostas “sim”, 

maior é o grau de “enxugamento” indicado por esta ferramenta. As perguntas do 

Questionário RPA estão relacionadas com as 11 categorias na Folha de Avaliação 

RPA. 

Goodson (2002) afirma que o modelo RPA já foi usado por mais de 150 

indústrias de segmentos diferentes entre 1998 e 2001, sendo que algumas plantas 

foram auditadas mais de 10 vezes o que permitiu avaliar a evolução delas ao longo 

do tempo. 

 

 

2.3.4 Modelo de avaliação Strategos 
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A Strategos Inc. é uma organização norte americana com 25 anos de 

experiência em consultoria nas áreas de estratégia de manufatura e manufatura 

enxuta. O modelo de avaliação da Strategos foi desenvolvido por um especialista em 

manufatura enxuta chamado Quaterman Lee no ano de 2004 (LEE, 2004). Taj 

(2005) utilizou esse modelo para avaliar 20 organizações industriais de alta 

tecnologia na China e considerou-o fácil de usar e que sua aplicação possibilita 

capturar um entendimento profundo de temas chave, áreas problemáticas e 

possíveis soluções sob a perspectiva do pensamento enxuto. 

O modelo de Lee (2004) considera nove áreas chave para avaliação. Cada 

área é examinada por meio de três a seis perguntas que qualificam o desempenho 

da planta em uma escala percentual. As perguntas devem ser respondidas em uma 

escala de zero a quatro, sendo que quanto maior a pontuação melhor a avaliação. 

Para orientar os avaliadores e diminuir a subjetividade da avaliação, a cada pergunta 

são relacionadas respostas pré-estabelecidas que orientam a atribuição da 

pontuação. As áreas a serem examinadas, o número de perguntas por área e 

exemplos de perguntas e respostas que caracterizam o modelo Strategos são 

descritas de uma forma geral no Quadro 2.13. A pontuação é obtida da soma da 

pontuação atribuída a cada pergunta relacionada com a mesma. Os resultados são 

apresentados em um gráfico de perfil (tipo “radar”) que possibilita comparar o 

desempenho atual com a meta ou com o desempenho de outra organização, o que 

facilita a identificação de pontos fracos e fortes da organização em termos de 

práticas enxutas. A Figura 2.2, apresentada por Taj (2005), ilustra um exemplo de 

avaliação do nível de aplicação de práticas enxutas conforme o modelo Strategos e 

refere-se à média de desempenho de 9 organizações da indústria eletrônica da 

China. 
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Quadro 2.13 – Descrição resumida do modelo Strategos de avaliação de práticas enxutas. 

Adaptado de Lee (2004) 

 

 

Figura 2.2 – Exemplo de avaliação de práticas enxutas conforme o modelo Strategos (TAJ, 2005) 
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2.3.5 Modelo de avaliação de Shah e Ward (2007) 

 

 

Em seu artigo “Defining and developing measures for lean production” 

(definindo e desenvolvendo métricas para a produção enxuta), Shah e Ward (2007) 

propõem clarificar a semântica da produção enxuta com base em uma revisão da 

literatura sob uma perspectiva evolutiva ao longo dos anos e assim definir quais são 

os seus principais componentes. Sua proposta foi de construir e validar um modelo 

com itens que servissem para avaliar o nível de implantação da produção enxuta em 

uma organização. Para isso desenvolveram um estudo em quatro etapas. 

A primeira etapa foi a de desenvolvimento do método e para isso revisaram 

a literatura em busca de uma lista de itens que representassem a produção enxuta. 

Em seguida, os itens levantados foram avaliados e validados por meio de uma 

entrevista com 10 praticantes e de um pré-teste com 16 especialistas, sendo 8 

acadêmicos e 8 praticantes. O resultado desta etapa foi a seleção de 48 itens que 

refletem um conjunto abrangente de práticas enxutas. A segunda etapa foi de 

selecionar uma amostra de organizações para validar estes itens. Para isso 

buscaram empresas de manufatura com mais de 100 funcionários que estivessem 

implantando a produção enxuta em que gestores que estivessem ocupando uma 

posição de nível estratégico, idealmente o vice-presidente de manufatura, pudessem 

colaborar como respondentes de um questionário sobre os itens selecionados. 

Nesta etapa foi então definida uma amostra composta por 63 empresas. A terceira 

etapa foi caracterizada por um teste piloto realizado com os dados fornecidos pelos 

respondentes das empresas desta amostra, os quais foram submetidos a uma 

análise fatorial exploratória que resultou na redução do número de itens de 48 para 

41 já que 7 itens não passaram no teste de confiabilidade e no agrupamento dos 41 

itens em 10 fatores. Finalmente, na quarta etapa buscou-se validar o modelo por 

meio de uma análise fatorial confirmatória realizada com dados obtidos de uma 

amostra de 280 empresas. Isso resultou na validação do modelo com 41 itens 

distribuídos em 10 fatores. Os fatores foram agrupados em 3 constructos de acordo 

com o agente da cadeia ao qual estão relacionados, são eles: fornecedores, clientes 

e internos. A Figura 2.3 representa a estrutura conceitual do modelo proposto por 
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Shah e Ward (2007). Cada item é avaliado em uma escala de 1 a 5, conforme 

segue: (1) não implantada, (2) pouca implantação, (3) alguma implantação, (4) 

implantação extensa e (5) implantação completa. 

 

 

Figura 2.3 – Estrutura conceitual do modelo de avaliação de práticas enxutas segundo Shah e Ward 

(2007) 

 

 

2.3.6 Análise comparativa dos modelos de avaliação sistemática de 

fornecedores sob a abordagem do Pensamento Enxuto. 

 

 

Todos os 5 modelos apresentados na seções anteriores têm em comum o 

fato de terem sido concebidos para sistematizar a avaliação do grau de aderência ao 

pensamento enxuto de uma organização, no entanto, são muito diferentes tanto no 

conjunto de fatores que avaliam quanto na maneira ou no método que propõem para 

a condução da avaliação. Nesta seção é apresentada uma análise comparativa dos 

modelos considerados, com foco nos pontos mais importantes para o propósito de 

avaliação de fornecedores. Dois quadros são utilizados nesta análise comparativa: o 

Quadro 2.14 compara os modelos quanto às características importantes para sua 

aplicação em um processo de auditoria de fornecedores e no Quadro 2.15 são 

destacados os pontos positivos e negativos de cada modelo. As características 

comparadas foram: 

• Número de quesitos de avaliação especificados por cada modelo. 
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• Número de grupos4 em que os quesitos são agrupados por cada modelo. 

• Escopo de auditoria – partes da cadeia de suprimentos que são 

avaliadas.  

• Tempo de auditoria – tempo total requerido para a realização da auditoria 

incluindo tempo de entrevista, caminhada pela fábrica e atribuição de 

pontuação. Este pode ser reduzido aumentando o número de auditores, 

portanto, para efeito de comparação foi estimado o tempo que um único 

auditor levaria para aplicar o modelo. Devido aos autores não informarem 

os tempos foi realizada uma estimativa considerando o número de 

quesitos, a quantidade de atividades e as informações que cada modelo 

exige que o auditor avalie. A seguinte escala qualitativa foi usada: alto – 

um tempo de auditoria com mais de 8 horas, moderado – um tempo entre 

4 e 8 horas, baixo – um tempo de menos de 4 horas. 

• Número mínimo de auditados – número de participantes do fornecedor na 

auditoria. Para os modelos que não especificam isso foi adotado 1. 

• Número mínimo de auditores – número de participantes da organização 

auditora. Para os modelos que não especificam isso foi adotado 1. 

• Complexidade do modelo – nível de complexidade da utilização do 

modelo, considerando número de envolvidos, dificuldade prática em obter 

evidências para os quesitos avaliados, dificuldade em atribuir pontuação e 

dificuldade em chegar a um resultado.  

• Abrangência de aplicação – generalidade do modelo em termos de campo 

de aplicação. Modelos com alta abrangência podem ser aplicados em 

qualquer tipo de organização, seja qual for o setor industrial em que ela 

atue.  

 

                                            
4 Cada modelo adota uma denominação diferente aos agrupamentos considerados conforme segue: 
no SAE J4000 são chamados de elementos; no LESAT de grupos; no RPA de categorias; no 
Strategos de áreas; e em Shah e Ward (2007) são chamados de fatores. 
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Quadro 2.14 – Comparação entre os modelos de avaliação de aderência às práticas enxutas 

 

 

Quadro 2.15 – Pontos positivos e negativos dos modelos de avaliação de aderências às práticas 

enxutas. 

 

O modelo da SAE J4000, apesar de ser uma norma inicialmente utilizada por 

organizações do setor automotivo, pode ser aplicado em organizações de diferentes 

setores industriais já que não foca em práticas específicas do setor automotivo e sim 

nas práticas enxutas. Esta norma pode ser aplicada na avaliação de fornecedores 

sem a necessidade de adaptações, pois já foi concebida para poder ser aplicada em 

MODELOS PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS

SAE J4000

(1999)

- Escopo de auditoria amplo;

- Número de auditores e auditados baixo;

- Complexidade baixa.

- Tempo de auditoria longo.

LESAT

(2002)

- Escopo de auditoria amplo;

- Número de auditores baixo.

- Tempo de auditoria longo;

- Número de auditados alto;

- Complexidade alta.

RPA

(2002)

- Tempo de auditoria baixo;

- Número de auditados baixo;

- Complexidade baixa.

- Escopo de auditoria reduzido;

- Número de auditores alto;

- Nível de conhecimento requerido do auditor alto.

Strategos

(2004)

- Escopo de auditoria amplo;

- Número de auditores e auditados baixo;

- Complexidade baixa.

- Poucos quesitos avaliam o objetivo Entrega.

Shah e Ward

(2007)

- Escopo de auditoria amplo;

- Número de auditores e auditados baixo;

- Complexidade baixa;

- Quesitos com alto embasamento teórico 

e rigorosa validação estatística.

- Nível de conhecimento requerido do auditor alto.
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processos de auditoria. A facilidade de atribuição de pontuação proporcionada pela 

definição de níveis bem explicados e específicos para cada quesito e a facilidade 

para se definir uma pontuação final à planta auditada garantem ao modelo uma 

baixa complexidade. Outro ponto positivo é que as seis categorias do modelo 

abrangem um escopo amplo, não se limitando apenas à visão interna da 

organização auditada. Por outro lado, o número elevado de quesitos que considera e 

a necessidade de se obter evidências que confirmem as práticas as práticas 

avaliadas pode tornar o tempo de auditoria longo.  

O modelo LESAT foi proposto para poder ser aplicado em processos de auto 

avaliação, ou seja, a organização interessada em obter uma avaliação deve ser 

responsável em conduzir sua própria avaliação. No entanto, em um processo de 

avaliação das competências operacionais de fornecedores, o uso deste modelo 

pode ser adaptado fazendo com que a função de facilitador do LESAT seja 

desempenhada por um representante do comprador. Apesar de criado e testado na 

indústria aeroespacial a forma como este modelo está estruturado não é específica 

para este tipo de indústria, já que as práticas avaliadas são gerais e podem ser 

avaliadas por qualquer organização que busca o enxugamento de seus processos. 

Outro ponto positivo é a amplitude do escopo desse modelo que contempla não 

somente aspectos operacionais, mas também administrativos, na perspectiva do 

pensamento enxuto para se buscar desempenho competitivo do sistema produtivo. 

Os pontos negativos são o número elevado de recursos envolvidos no processo 

(grupos compostos por gerentes mais suas equipes), o tempo excessivo de reuniões 

e a necessidade de se obter consenso nas avaliações que tornam a sua aplicação 

complexa e custosa para o processo de avaliação da base de fornecedores. 

O uso do modelo RPA de Goodson (2002) pode ser também adaptado para 

a avaliação de fornecedores, tendo como seu ponto mais favorável a rapidez com 

que a auditoria pode ser realizada além de não requerer do representante do 

fornecedor o levantamento de informações ou evidências das práticas, uma vez que 

a auditoria e a avaliação são totalmente baseadas na observação dos auditores. Em 

contrapartida, isso requer um número maior de auditores os quais precisam possuir 

bons conhecimentos e ser bem treinados para conseguirem perceber a adoção das 

práticas enxutas durante a caminhada. O número relativamente baixo de grupos e 

os quesitos em forma de questões que requerem respostas do tipo “sim” ou “não”, 

por um lado tornam o modelo fácil de ser usado, mas por outro lado acabam 
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tornando-o muito genérico e nem sempre é fácil de relacioná-los diretamente com as 

competências que o comprador quer avaliar. 

O modelo da Strategos para avaliação do grau de aderência ao pensamento 

enxuto (LEE, 2004) é baseado em um questionário a ser respondido por executivos 

de manufatura da organização avaliada. No entanto, para aplicá-lo na avaliação de 

fornecedores é necessário que um auditor da empresa compradora participe e a 

pontuação atribuída seja validada por ele. Este modelo pode ser adaptado para 

servir como roteiro para coletar dados por meio de uma entrevista com um executivo 

da empresa a ser validado e por meio de uma visita do auditor, representante do 

comprador, à planta. Em sua aplicação é importante considerar as referências pré-

estabelecidas para definir o resultado de cada quesito. Esses resultados ajudam a 

uniformizar critérios e minimizar a subjetividade da avaliação e podem ser 

considerados como ponto positivo do modelo, porém é necessário que o auditor 

tenha cuidado em não se prender a minúcias dos valores quantitativos presentes em 

algumas respostas, pois isso pode tornar o processo de auditoria muito longo. Outra 

vantagem de poder contar com referências pré-estabelecidas é o fato de não ser 

necessário que o auditor possua um alto nível de conhecimento das práticas a 

serem avaliadas. No estudo de Taj (2005), por exemplo, a avaliação dos quesitos foi 

baseada em dados coletados por estudantes em um curso de MBA. Outros pontos 

positivos do modelo são a sua versatilidade, pois suas possibilidades de aplicação 

não ficam limitadas a um escopo específico e a facilidade de uso. O tempo de 

auditoria pode ser curto se houver disponibilidade das informações necessárias no 

fornecedor e o nível de detalhe das evidências que o auditor solicitar não for muito 

elevado. O ponto fraco desse modelo para avaliar competências operacionais de 

fornecedores na cadeia têxtil é o baixo número de quesitos que avaliam a rapidez de 

entrega. 

O modelo de Shah e Ward (2007) criado com objetivo de definir fatores para 

ampliar o nível de implementação da produção enxuta, pode servir de meio para 

medir e comparar fornecedores em relação às competências exigidas para atender o 

mercado têxtil. Shah e Ward (2007) propõem que os fatores selecionados por eles 

sejam avaliados por meio de um questionário enviado a executivos de manufatura. 

Já no caso de seu uso para conduzir a realização de auditorias em fornecedores, o 

questionário deve servir como roteiro de coleta de dados por meio de uma visita à 

planta e uma entrevista com um executivo representante da empresa. Um ponto 
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positivo do modelo é a sua abrangência, já que é resultado de pesquisas realizadas 

com dados coletados de um grande número de organizações de diferentes ramos de 

atuação. O número relativamente reduzido de quesitos de avaliação que considera 

os quais foram cuidadosamente selecionados por meio de técnicas de análise 

fatorial, também é um ponto positivo. O número pequeno de auditores e 

representantes do comprador que envolve o processo de auditoria é por um lado 

bom por consumir menos recursos de ambas as partes, porém tem o lado negativo 

de exigir do auditor maior conhecimento dos quesitos a serem avaliados e 

experiência para buscar as evidências necessárias. 
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3 ELABORAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OPERACIONAIS DE FORNECEDORES 

 

 

Conforme definido no escopo (Seção 1.4), este estudo busca contribuir para 

o aprimoramento das etapas de qualificação, decisão e monitoramento de 

fornecedores elaborando um método de avaliação de fornecedores que inclui a 

auditoria de competências operacionais como componente de informação adicional 

para a consideração dos atributos necessários à sustentação de desempenho 

competitivo em relação aos objetivos de qualidade, custo e entrega. Assim, o 

método a ser elaborado deve servir para qualificar o fornecedor quanto às suas 

competências operacionais, apoiar a tomada de decisão para a seleção ou 

manutenção/substituição de fornecedores e apoiar o monitoramento da base atual 

de fornecedores. Para isso serão elaborados um procedimento de auditoria de 

competências operacionais para qualificação de fornecedores, um roteiro de apoio à 

tomada de decisão para seleção de fornecedores e uma proposta para o 

direcionamento do monitoramento da base de fornecedores a partir das informações 

da auditoria de competências, os quais serão apresentados nas Seções 3.1, 3.2 e 

3.3, respectivamente. A Figura 3.1 ilustra a composição do método de avaliação de 

competências operacionais de fornecedores proposto. 

 

 
Figura 3.1 – Composição do método de avaliação de fornecedores proposto 
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Com base no referencial teórico, no escopo de pesquisa e nas características da 

cadeia de suprimentos têxtil apresentados nos dois primeiros capítulos foram 

estabelecidos os requisitos fundamentais para a o desenvolvimento do método de 

avaliação de fornecedores proposto. Em primeiro lugar, de acordo com o escopo do 

processo de avaliação da base de fornecedores apresentado na Seção 1.4, o 

método deve estar voltado para a avaliação de competências operacionais em 

qualidade, custo e entrega. Além disso, deveestar sob a abordagem do pensamento 

enxuto, uma vez que dentre as alternativas de abordagem para a forma de avaliação 

a ser adotada, discutidas e comparadas no referencial teórico, a abordagem de 

avaliar competências operacionais sob a perspectiva do pensamento enxuto se 

mostrou a mais adequada às necessidades do setor têxtil. E, por último, o método 

não deve acrescentar complexidade e consequente morosidade, além de custo 

elevado ao processo de avaliação da base de fornecedores. Conforme destacado na 

Seção 2.1, há uma tendência na cadeia de suprimentos têxtil em buscar alternativas 

de produção com menor custo, portanto, criar um método que envolva um grande 

número de recurso empregado seria ir contra a tendência, inviabilizando o uso 

prático do método. Assim, foram definidas três restrições que o método de avaliação 

de fornecedores deve respeitar. São elas: 

• Tempo de auditoria – considerando que a base de fornecedores de uma 

organização pode ser ampla, é fundamental que o tempo de auditoria seja 

o menor possível, caso contrário pode não ser possível disponibilizar todo 

o tempo requerido para conseguir os dados necessários ao processo 

decisório. O tempo total de auditoria inclui o tempo de entrevista, o tempo 

de caminhada pela planta, o tempo de verificação de evidências e o 

tempo para atribuição de pontuação. 

• Recursos do comprador – a organização compradora deve dispor dos 

recursos necessários para a atividade de auditoria, que podem ser 

profissionais de diferentes áreas da organização que possam atuar como 

auditores. Empregar mais recursos pode implicar numa redução no tempo 

total de auditoria, porém pode aumentar significativamente o custo dessa 

atividade inviabilizando-a.  

• Recursos do fornecedor – os fornecedores também devem disponibilizar 

recursos para a auditoria, não apenas os profissionais que irão receber e 

acompanhar os auditores da organização compradora, mas também 
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instalações, documentação e informações para lhes prover suporte. 

Realizar uma auditoria que exija muitos recursos do fornecedor pode 

dificultar e atrasar o processo, uma vez que o fornecedor pode não ter 

disponível os recursos necessários no momento requerido pelo 

comprador. 

 

 

3.1 Elaboração do procedimento de auditoria para qualificação de 

fornecedores 

 

 

A etapa de qualificação de fornecedores consiste em basicamente aplicar 

um instrumento de coleta de dados baseado na perspectiva do pensamento enxuto 

para medir as competências operacionais que definem o desempenho em termos de 

qualidade, custo e entrega. Para aplicação deste instrumento é necessário elaborar 

um procedimento que oriente o auditor na condução dessa etapa do processo. Tal 

procedimento é referido neste estudo como “procedimento de auditoria para 

qualificação de fornecedores”. 

A elaboração deste procedimento foi baseada nos modelos de avaliação 

sistemática sob a perspectiva do pensamento enxuto apresentados na Seção 2.3 da 

revisão da literatura. Em primeiro lugar foi analisado qual dos cinco modelos seria o 

mais adequado para servir de base à elaboração do instrumento de coleta de dados 

proposto diante dos requisitos estabelecidos para o método proposto. Em seguida 

foi analisado qual destes modelos apresenta a forma mais adequada para se a 

aplicação desse instrumento.  

Dentre os modelos apresentados no Quadro 2.14, não foram selecionados 

aqueles que demandariam tempo de auditoria alto já que o tempo requerido é uma 

das restrições que devem ser respeitadas. Assim, os modelos da SAE J4000 e 

LESAT não foram selecionados. Também não foi selecionado o RPA por não 

abranger no escopo de avaliação as áreas de recebimento e expedição que 

compõem o processo de execução de pedidos. Dessa forma, restaram os modelos 

da STRATEGOS e de Shah e Ward (2007) que foram comparados quanto aos seus 

pontos positivos e negativos, apresentado no Quadro 2.15 e então, sendo assim, o 
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modelo de Shah e Ward (2007) foi finalmente escolhido como base para a 

elaboração do instrumento.  

O instrumento de auditoria para qualificação de fornecedores apresentado 

no Anexo I, mantém a estrutura de quesitos agrupados em categorias à semelhança 

dos modelos estudados. Os itens de verificação da aderência às práticas enxutas, 

foram chamados de “quesitos de avaliação” e foram adaptados a partir do modelo de 

Shah e Ward (2007). As adaptações foram realizadas para adequar o uso deste 

modelo ao contexto da auditoria de fornecedores e devido à necessidade de 

descrever com maiores detalhes algumas práticas, sendo que tais detalhes foram 

extraídos do próprio texto de Shah e Ward (2007). O Quadro 3.1 resume as 

adaptações feitas no modelo para se obter o instrumento de coleta de dados 

proposto. 

 

 

Quadro 3.1 – Adaptações de questões do modelo de Shah e Ward (2007) para sua inclusão no 

instrumento de auditoria para qualificação de fornecedores 

 

Para a aplicação do instrumento, foram avaliados novamente os modelos 

apresentados na Seção 2.3 da revisão de literatura. O procedimento de aplicação a 

ser seguido, assim como o próprio instrumento, deve respeitar as restrições de 

tempo, recursos do comprador e recursos do fornecedor. Dentre os modelos, o RPA 

de Goodson (2002) propõe que a avaliação das competências operacionais seja 
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baseada em observações a serem realizadas durante uma caminhada pela planta a 

ser avaliada o que está em conformidade com a necessidade do método de 

avaliação proposto não demandar muito tempo. Segundo Goodson (2002), nessa 

caminhada os auditores devem estar focados em práticas diferentes, evitando que 

alguma prática não seja avaliada ou que os auditores realizem esforços de 

observação redundantes. Além disso, os auditores devem fazer apenas breves 

anotações, não se preocupando em atribuir notas no momento da caminhada pela 

planta. Isso garante maior atenção nas práticas que constituem o foco da auditoria e 

rapidez durante a visita. A atribuição de notas deve ser feita logo após a caminhada, 

em uma sala onde apenas os auditores possam se reunir e discutir as observações 

realizadas.   

A Figura 3.2 ilustra a relação entre os modelos estudados e o procedimento 

de auditoria para qualificação de fornecedores proposto. 

 

 
Figura 3.2 – Relação entre os modelos de avaliação sistemáticos e o procedimento de auditoria 

proposto. 

 

Dessa forma, os modelos de Shah e Ward e RPA de avaliação sistemática 

de práticas enxutas serviram como base para a elaboração do procedimento de 

auditoria para a qualificação de fornecedores do método de avaliação proposto.  
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A fim de refinar esse procedimento e de melhor adequá-lo às restrições a 

serem respeitadas, propõe-se organizá-lo nos seguintes 4 passos: 

Passo 1 – Preparação da auditoria: A organização auditora deve acertar 

previamente com a auditada os detalhes da auditoria. Combinar com antecedência 

data, hora de início, previsão de término, pessoas que devem estar envolvidas e 

quais os processos serão visitados é fundamental para garantir que as restrições de 

tempo e recursos sejam respeitadas.  

Vale ressaltar que a fábrica a ser auditada pode possuir diversos outros 

clientes além da organização auditora. Assim, é importante limitar as instalações e 

processos a serem visitados somente àqueles utilizados na realização do produto da 

organização compradora, evitando desperdício de recursos durante a auditora. 

Passo 2 – Recepção e Apresentação: No dia da auditoria é importante 

reservar um tempo de recepção por parte da organização auditada para que esta 

apresente aos auditores as normas e regras da empresa. Em seguida, os auditores 

devem apresentar aos auditados uma visão geral do método de auditoria que será 

conduzido. 

Passo 3 – Aplicação do Instrumento: O instrumento de coleta de dados 

está embasado no modelo de Shah e Ward (2007), mas sua aplicação se apoia no 

procedimento proposto pelo modelo RPA de Goodson (2002). Os auditores devem 

observar os aspectos do ambiente e conversar com operadores e gerentes, evitando 

fazer anotações. Para Goodson (2002) fazer anotações ou seguir uma lista, pode 

afetar a percepção dos auditores em relação às práticas da planta. Os auditores 

devem observar todos os aspectos da fábrica a ser avaliada, mas cada auditor deve 

ser incumbido de avaliar melhor uma ou mais categorias. A atribuição de notas é 

feita em uma reunião dos auditores após as observações. 

Passo 3.1. Entrevistas - Os auditores devem se reunir com um ou mais 

gestores da empresa, das áreas de manufatura, logística ou vendas, introduzir o 

procedimento de auditoria e realizar questionamentos que ajudem a avaliar os 41 

quesitos do instrumento de coleta de dados. Nessa etapa não se deve atribuir 

pontuações, apenas anotar observações. 

Passo 3.2. Visita à planta - Os auditores devem fazer uma caminhada pela 

planta procurando evidências que ajudem a avaliar os quesitos relacionados às 

práticas de manufatura enxuta na produção, conforme o procedimento proposto por 

Goodson (2002). Vale destacar, conforme definido no Passo 1, que a visita deve ser 
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limitar aos processos envolvidos na realização do produto da organização 

compradora.  

Passo 3.3. Atribuição de notas – Deve ser realizada após a entrevista e a 

visita à planta. Os auditores devem se reunir para atribuir notas às práticas 

observadas de forma consensual. 

Para atribuição de notas propõe-se realizar a avaliação considerando duas 

dimensões, quais sejam: Qualidade e Abrangência. Tais dimensões não são 

contempladas por nenhum dos modelos de avaliação comparados na Seção 2.3, os 

quais utilizam uma escala de pontuação simplificada. As duas dimensões 

consideradas neste trabalho, surgiram da necessidade dos auditores avaliarem o 

nível de aplicação de cada quesito de maneira mais precisa, já que nem todos os 

quesitos são aplicados em todas as áreas da planta com a mesma consistência. A 

Figura 3.3 ilustra a proposta de critérios para atribuição de notas. 

 

 
Figura 3.3 – Critérios para atribuição de notas nos quesitos do instrumento de coleta de dados. 

Adaptada de Manzan (2013) 

  

A qualidade considera a consistência com que a prática a que cada quesito 

se refere é aplicada. Pode ser “nula”, quando não é aplicada; “regular”, quando é 

aplicada, mas com algumas inconsistências; ou “plena” se as evidências mostrarem 

que é aplicada de forma consistente. 

A abrangência considera a extensão do âmbito em que a prática a que cada 

quesito se refere é aplicada. Nem sempre as práticas examinadas, mesmo aquelas 

aplicadas com consistência, podem ser observadas em todas as áreas da planta ou 
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em todas as etapas dos processos e isso deve estar refletido na pontuação final de 

cada quesito.   

A Figura 3.2 apresenta as notas numa escala de 0 a 3 que podem ser 

atribuídas a cada quesito do instrumento de coleta de dados proposto, perspectivas 

em função do nível atribuído a cada uma das duas dimensões de avaliação, e foi 

adaptado de uma figura elaborada por Manzan (2013). 

A pontuação total a ser atribuída ao fornecedor deve ser a soma dos pontos 

obtidos na avaliação. O grau de aderência de um dado fornecedor às práticas de 

produção enxuta pode ser calculado pela divisão da pontuação total atribuída ao 

fornecedor pela pontuação máxima possível conforme a equação 1. Como são 

avaliados 41 quesitos e sendo 3 a maior nota que pode ser dada a cada quesito, a 

pontuação máxima possível é de 123. O resultado pode ser apresentado em 

porcentagem multiplicando o resultado por cem. Quanto mais próximo de 100% 

maior o nível de implantação de práticas enxutas e, portanto, maiores as 

competências operacionais que o fornecedor possui para atingir desempenho 

competitivo em termos de qualidade, custo e entrega. 

 

% ����ê�	
� =  
�����çã� ����� �� ����������

�����çã� �á����
× 100 =  

∑ �����çõ�% ��% &�á����%

'()
× 100 (1) 

 

Passo 4 – Fechamento: Nessa etapa os auditores devem informar aos 

auditados o término da auditoria. Deve-se aproveitar esse momento para esclarecer 

dúvidas, e fazer comentários e observações finais sobre o procedimento de 

auditoria. 

Com a aplicação do instrumento, além da avaliação da aderência da 

organização auditada aos princípios preconizados pelo pensamento enxuto, é 

possível avaliar suas competências operacionais na aplicação das práticas enxutas 

para buscar o desempenho requerido em relação aos objetivos de QCE. Para Shah 

e Ward (2007) um grande benefício do modelo da produção enxuta reside no inter-

relacionamento dos elementos que o compõem. Segundo os autores:  

[...] são os efeitos complementares e sinérgicos das 10 distintas, 
porém fortemente inter-relacionadas categorias de elementos, que dá 
à produção enxuta a característica peculiar e habilidade superior que 
permitem atingir múltiplas metas de desempenho. Enquanto cada 
categoria de elementos por si só é associada com melhor 
desempenho, empresas que são capazes de implantar o conjunto 
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completo alcançam resultados distintos de desempenho que podem 
resultar em vantagem competitiva sustentável (SHAH; WARD, 2007). 

 

Mesmo que haja um efeito sinérgico entre as categorias de elementos da 

produção enxuta que sustente a busca dos objetivos de QCE é possível notar que 

algumas práticas enxutas são mais fortemente relacionadas com determinados 

objetivos e podem não contribuir tanto com outros. Diante deste fato, a fim de 

aumentar o nível de informações que pode ser extraído do método de avaliação 

proposto, cada prática foi relacionada aos objetivos que ajuda a sustentar permitindo 

assim o cálculo dos graus de competência do fornecedor para alcançar, 

especificamente, os objetivos de qualidade, custo e entrega. O Quadro 3.2 mostra a 

relação entre as práticas de produção enxuta a que os quesitos de avaliação se 

referem e o objetivo que cada uma ajuda a buscar.  

O cálculo do grau de competência da organização auditada em buscar cada 

objetivo pode ser feito de forma análoga ao cálculo do porcentual de aderência às 

práticas preconizadas pelo pensamento enxuto (Equação 1), ou seja, dividindo o 

total da pontuação alcançada no subconjunto das práticas relacionadas com o 

objetivo considerado (qualidade, custo e entrega) pela pontuação máxima possível 

neste subconjunto de práticas. As fórmulas de cálculo do grau dessas competências 

operacionais específicas são definidas pelas Equações 2, 3 e 4 dadas a seguir: 

 

% *+�,
���� =   
∑ �����çõ�% ��% &�á����% �����������% -��������

./
× 100 (2) 

% 0+123 =   
∑ �����çõ�% ��% &�á����% �����������% � ��%��

'45
× 100 (3) 

% 6�2��7� =   
∑ �����çõ�% ��% &�á����% �����������%� �����8�

9'
× 100 (4) 

 

A pontuação máxima atingível na avaliação do nível de aplicação das 

práticas que compõem o subconjunto que apoia cada objetivo de QCE é dada na 

última linha do Quadro 3.2. 
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Quadro 3.2 – Relação entre os quesitos de avaliação do instrumento de coleta de dados e os 

objetivos de qualidade, custo e entrega (KISTE; MIYAKE, 2014). 

 

Com base nestes indicadores específicos torna-se possível até prover à 

etapa seguinte de Monitoramento (ver Figura 1.5), prioridades e diretrizes para 

elaborar planos de ação, caso sejam constatadas necessidades de melhoria nas 

operações do fornecedor avaliado.  

A seção a seguir aborda a utilização dos resultados obtidos do procedimento 

de auditoria para qualificação de fornecedores para apoiar tomadas de decisão em 

relação à atual base de fornecedores. 

 

 

3.2 Roteiro de apoio à tomada de decisão em relação à base atual de 

fornecedores 

 

 

Conforme destacado neste estudo, o processo de aquisição é um processo 

que envolve muitas tomadas de decisões, iniciando pela decisão de comprar ou não 

um determinado insumo e avançando até a decisão de firmar um contrato com 

determinado fornecedor ou não. A escolha de um fornecedor é uma decisão crítica e 
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deve ser embasada no maior número de informações possível. Este estudo propõe 

que os fornecedores atuais sejam avaliados não apenas com base em dados 

históricos e na experiência da equipe de compras, mas considerando também os 

dados levantados por meio da realização de uma auditoria de suas competências 

operacionais. 

Dados históricos de desempenho são informações importantes, porém 

insuficientes para a tomada de decisão. Há fornecedores que podem apresentar 

bons resultados hoje, mas que não possuem a competência necessária para manter 

ou melhorar esses resultados.  

Tendo em mãos tanto os dados históricos de desempenho do fornecedor 

como os resultados levantados pela aplicação do procedimento de auditoria para 

qualificação de fornecedores é possível enriquecer o processo de tomada de 

decisão em relação à base de fornecedores comparando estas informações.  

Para poder comparar os dados históricos com o grau de aderência às 

práticas preconizadas pelo pensamento enxuto é importante que ambos sejam 

medidos de modo semelhante, portanto recomenda-se que os dados históricos 

sejam convertidos para a escala porcentual tal como o grau de aderência às práticas 

de produção enxuta a ser obtido por meio do procedimento de auditoria. 

A relação entre os dados históricos de desempenho e o resultado da 

auditoria de competências irá gerar recomendações ao comprador quanto à tomada 

de decisão, no entanto é importante que, antes da recomendação final para a 

tomada de decisão, a experiência do comprador seja considerada, ou seja, a 

recomendação final deve ser formada com base nos três componentes de 

informação, quais sejam: auditoria de competências operacionais, histórico de 

desempenho e experiência do comprador. 

Este estudo propõe a utilização de um roteiro que conduzirá a organização 

compradora a essa recomendação final quanto à tomada de decisão. O roteiro 

começa com o posicionamento dos fornecedores em um quadro (Figura 3.4) que 

relaciona o desempenho histórico com o grau de aderência às práticas de produção 

enxuta obtido da aplicação do procedimento de auditoria proposto. Esse quadro é 

dividido em 4 quadrantes que resumem as condições dos fornecedores que neles 

estão posicionados, o que facilita e padroniza a recomendação da decisão a ser 

tomada. Os quadrantes exibem as condições do fornecedor avaliado conforme 

segue: 
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• Quadrante 1 – Grau de aderência baixo às práticas de produção enxuta e 

dados históricos de desempenho ruins: Este quadrante indica que o 

desempenho operacional do fornecedor tem sido problemático e não 

mostra sinais que tem condições para melhorá-lo. É então recomendável 

remover esse fornecedor da base ou reduzir sua participação até que um 

novo fornecedor seja qualificado para substituí-lo. Este quadrante indica 

que a situação do fornecedor nele enquadrado é de “Descrédito”. 

• Quadrante 2 – Grau de aderência alto às práticas de produção enxuta e 

Dados históricos de desempenho ruins: Um fornecedor é posicionado 

neste quadrante quando não está conseguindo desempenhar de acordo 

com as expectativas, porém mostra evidências que está construindo as 

competências necessárias para melhorar. Se somente os dados históricos 

fossem considerados, a recomendação natural seria remover esse 

fornecedor, no entanto, considerando os resultados favoráveis 

observados na auditoria, a recomendação é de manter as aquisições 

desse fornecedor, mas em menor volume, caso isso seja possível. Este 

quadrante indica que o fornecedor nele posicionado ainda merece a 

“Oportunidade” de ser mantido por demonstrar potencial de reação.  

• Quadrante 3 – Grau de aderência baixo às práticas de produção enxuta e 

dados históricos de desempenhos bons: Este quadrante indica que 

apesar do fornecedor estar desempenhando conforme o esperado, ele 

não demonstra possuir reais competências operacionais que justifiquem o 

bom desempenho alcançado no passado, portanto a recomendação é de 

cautelosamente acompanhar de perto o desempenho futuro desses 

fornecedores e sempre considerar a possibilidade de reduzir a 

participação deles nas aquisições. É importante dar feedback ao 

fornecedor que estiver posicionado neste quadrante e cobrar por ações 

de melhoria nos processos de produção e entrega dos itens adquiridos do 

mesmo. Este quadrante indica que o fornecedor nele posicionado requer 

maior “Controle” dado que o risco do mesmo vir a falhar é significativo. 

• Quadrante 4 – Grau de aderência alto às práticas de produção enxuta e 

dados históricos de desempenhos bons: Este quadrante indica que o 

fornecedor demonstra boas competências operacionais e está 

desempenhando conforme o esperado. O fornecedor que estiver 
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posicionado nesse quadrante merece ser privilegiado pela segurança que 

oferece. É importante cultivar uma relação de parceria mais forte com 

esse fornecedor, aumentando o volume de compras e concedendo-lhe 

novos contratos. Este quadrante indica que o fornecedor nele posicionado 

merece “Confiança”. 

 

 
Figura 3.4 – Quadro de Apoio à Tomada de Decisão em relação à base de fornecedores. 

Adaptada de Kiste e Miyake (2014) 

 

O Quadro de Apoio à Tomada de Decisão (Figura 3.4) fornece uma maneira 

de simplificar as informações disponíveis sobre os fornecedores a partir de dois 

componentes de informação, o seu histórico de desempenho e a auditoria de suas 

competências operacionais.  Esse posicionamento não requer a experiência da área 

de compras, podendo ser realizado pelos próprios auditores que aplicarem o 

procedimento de auditoria de competências operacionais. No entanto, deve-se 

considerar que em um processo decisório o comprador pode se deparar com 
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situações em que fornecedores que competem pelo mesmo contrato, estejam 

posicionados no mesmo quadrante, ou em que o enquadramento de um dado 

fornecedor não fique claro por estar posicionado no limiar entre um quadrante e 

outro. Nestas situações o gestor pode contar com as informações mais detalhadas 

sobre os graus de competências operacionais específicas para a busca dos 

objetivos de QCE (ver Equações 2, 3 e 4 na Seção 3.1) ou recorrer à análise dos 

dados levantados para quesitos específicos avaliados na auditoria que sejam mais 

importantes para o contrato relacionado ao fornecedor em questão. A análise de tais 

informações mais específicas com base na experiência do comprador também deve 

ser considerada na formulação da recomendação final para a tomada de decisão. 

A recomendação final deve considerar o posicionamento dos fornecedores 

no Quadro de Apoio à Tomada de Decisão e as análises mais específicas realizadas 

pelo comprador contemplando as informações disponibilizadas pela auditoria de 

competências operacionais. É importante esclarecer que o roteiro busca somente 

apoiar a tomada de decisão e não determiná-la, cabendo sempre à organização 

compradora tomar a decisão final que pode ser a de seguir as recomendações 

obtidas com base nesse roteiro ou não. Nos casos de organizações em que a 

decisão final fica a cargo do próprio comprador que fez a análise, a decisão final 

tende a ser a recomendada, porém pode haver casos em que as organizações 

optam por designar a tomada de decisão final a um responsável que não seja o 

comprador que fez a análise, em geral, um executivo da área de compras. A Figura 

3.5 ilustra o roteiro de apoio à tomada de decisão, considerando: 

• os componentes de informação; 

• os dados de entrada considerados sobre o desempenho do fornecedor no 

atendimento dos pedidos e sobre suas competências operacionais; 

• os passos a serem seguidos e 

• os responsáveis por cada etapa do roteiro. 
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Figura 3.5 – Roteiro de apoio à tomada de decisão 

 

 

3.3 Direcionamento do monitoramento da base de fornecedores 

 

 

O processo de avaliação da base de fornecedores não se encerra com a 

conclusão da etapa de decisão. Para a organização compradora é importante revisar 

regularmente o desempenho dos fornecedores que compõem a base conforme o 

que foi acordado em contrato. Além de ser importante como um meio de controle, a 

etapa de monitoramento pode proporcionar a construção de relacionamentos sólidos 

e efetivos que serão importantes para que os fornecedores se adequem não 

somente às necessidades atuais, mas também às futuras da organização 

compradora em termos de competências operacionais (KAKOURIS, 2006). 

O método de avaliação de fornecedores proposto traz um conjunto de 

informações específicas sobre os processos dos fornecedores que torna possível 

enriquecem a etapa de monitoramento, direcionando a maneira como a organização 

compradora monitora sua base atual de fornecedores. Além do grau de aderência às 

práticas de produção enxuta, a aplicação do método proporciona a qualificação das 

competências para a busca de cada um dos objetivos de QCE e ainda permite um 

olhar mais detalhado destas informações focando a pontuação de determinados 

quesitos que compõem o instrumento de coleta de dados aplicado no fornecedor. 
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Possíveis razões de um desempenho baixo em relação a qualquer um dos objetivos 

de QCE podem ser levantadas com o detalhe proporcionado pelas pontuações 

atribuídas aos quesitos de avaliação relacionados a cada objetivo (ver Quadro 3.2). 

A organização compradora pode utilizar essas informações para orientar os 

fornecedores a realizarem melhorias que retomem as competências que considera 

importantes para o processo de atendimento de seus pedidos. A importância que a 

organização compradora atribui a cada objetivo de desempenho pode variar 

conforme o tipo de insumo comprado, alguns podem requerer maior exigência em 

qualidade, enquanto outros em entrega ou custo. 

O presente trabalho propõe o uso da Matriz Importância-Desempenho 

introduzida por Slack (1994). O autor considera a priorização dos objetivos de 

desempenho de acordo com sua importância para a competitividade de uma 

organização como uma das atividades mais significativas no processo de formulação 

da estratégia de operações. Em sua proposta original, esta matriz considera uma 

escala de 9 pontos que define a importância dos objetivos de desempenho em 3 

níveis como seguem: objetivos ganhadores de pedidos, objetivos qualificadores e 

objetivos de menor importância. Também considera que o desempenho de uma 

dada organização pode ser avaliada de forma relativa, comparando-o com o 

desempenho dos concorrentes, observando uma escala de 9 pontos que define 3 

níveis de desempenho conforme seguem: melhor que os concorrentes, igual aos 

concorrentes e pior que os concorrentes. Com base nestas duas escalas, a situação 

de uma empresa em relação a cada objetivo de desempenho, pode ser 

caracterizada por um par de medidas, ou seja, uma sobre sua importância e outra 

sobre seu desempenho em relação ao mesmo. Estas medidas permitem que a 

situação da empresa em relação a cada objetivo considerado seja visualizada por 

meio de um ponto plotado na Matriz Importância-Desempenho, que é dividida em 4 

zonas que indicam a forma como a empresa deve atuar em relação a cada objetivo. 

Estas zonas são chamadas de: Excesso?5, Adequado, Melhorar e Ação Urgente. 

Para a utilização da Matriz Importância-Desempenho no aprimoramento da 

base de fornecedores para apoiar o método de avaliação de competências 

                                            
5 Segundo Slack (1994) o ponto de interrogação é importante. O fato de uma organização estar 
desempenhando acima do necessário em um objetivo, não significa, necessariamente, que ela está 
empregando muitos recursos naquele objetivo. Só pode ser considerado excesso se a organização 
estiver destinando recursos que deveriam ser usados em objetivos mais importantes que requerem 
melhoria ou ação urgente. 
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operacionais proposto é necessário adaptá-la. No eixo da importância, originalmente 

observado em uma escala de 9 pontos, devem ser ordenados os três objetivos de 

desempenho QCE. Para isso, pode-se utilizar os níveis de objetivo ganhador de 

pedido, objetivo qualificador e objetivos de menor importância, porém será 

necessário utilizar uma escala de 3 pontos. Já no eixo desempenho, que 

originalmente é observado em uma escala comparativa com o desempenho dos 

concorrentes, deve ser utilizado o grau de aderência às práticas de produção enxuta 

em relação a cada objetivo. Assim, a matriz adaptada foi proposta com os objetivos 

de desempenho no eixo da importância, classificados como objetivo de menor 

importância, objetivo qualificador e objetivo ganhador de pedidos, os quais são 

observados em uma escala equivalente ao ponto médio de cada nível da escala 

original, ou seja, 2, 5 e 8 respectivamente, e no eixo de desempenho foram 

utilizados os porcentuais de aderência às práticas enxutas em relação aos objetivos 

de desempenho obtidos. O zoneamento também precisou ser adaptado conforme a 

necessidade deste trabalho. Para isso, o pesquisador contou com a ajuda dos 

profissionais do departamento de compras da organização compradora que foi 

selecionada. Os nomes dados a cada zona da matriz foram mantidos conforme a 

proposta original de Slack (1994). Os porcentuais de aderência às práticas de 

produção enxuta definem os limites para o zoneamento da matriz, conforme 

apresentado no Quadro 3.3. A Figura 3.6 ilustra a Matriz Importância-Desempenho 

adaptada para apoiar o método proposto. 

 

 
Quadro 3.3 – Definições para os limites das zonas da Matriz Importância-Desempenho conforme o 

porcentual de aderência às práticas de produção enxuta por objetivos de desempenho. 

 

Menor 
importância

Qualificador
Ganhador 

de pedidos

Ação Urgente Não há 0% a 25% 0% a 50%

Melhorar 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75%

Adequado 25% a 75% > 50% > 75%

Excesso? > 75% Não há Não há

Objetivos de desempenho QCE

Z
o

n
as

 d
a 

M
at

ri
z
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O segmento de reta AB na Figura 3.6 é considerado o limite de aceitação dentro da 

matriz, ou seja, se um objetivo de desempenho estiver posicionado acima dele será 

considerado que a situação da empresa é adequada ou até de excesso em relação 

ao mesmo. Já se estive abaixo dele o desempenho em relação ao mesmo será 

considerado não adequado e que, portanto, a organização necessita de melhoria ou 

de uma ação urgente. 

A Matriz Importância-Desempenho também pode ser utilizada para 

direcionar as melhorias das competências nos fornecedores que foram posicionados 

no quadrante de Controle no quadro de apoio à tomada de decisão. As empresas 

que compõem a base de fornecedores, mas que precisam melhorar suas 

competências operacionais devem focar prioritariamente as competências 

relacionadas ao objetivo ganhador de pedidos, seguido pelas competências 

relacionadas ao objetivo qualificador e só então as que estão relacionadas ao 

objetivo de menor importância. 

 

 
Figura 3.6 – Matriz Importância-Desempenho. 

Adaptada de Slack (1994) 

 

O Capítulo 3 apresentou o método proposto para avaliação de competências 

operacionais de fornecedores composto por um procedimento de auditoria para 

qualificação de um dado fornecedor, por um roteiro de apoio à tomada de decisão e 
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por uma Matriz Importância-Desempenho adaptada para apoiar o refinamento da 

etapa de monitoramento da base de fornecedores. O procedimento é orientado por 

um instrumento de auditoria criado a partir de modelos de avaliação de aderência às 

práticas de produção enxuta revisados na apresentação do referencial teórico no 

Capítulo 2. Já o roteiro de apoio à tomada de decisão busca fornecer 

recomendações à organização compradora a partir do posicionamento dos 

fornecedores em um dos 4 quadrantes do quadro de apoio proposto, em função de 

seu desempenho histórico e do resultado da auditoria de competências 

operacionais. Por último, a Matriz Importância-Desempenho compara a avaliação 

atribuída aos fornecedores na auditoria de competências operacionais relacionadas 

aos objetivos de QCE à importância que a organização compradora atribui a tais 

objetivos, permitindo que o monitoramento seja focado nas competências 

operacionais que impactam os objetivos mais valorizados pela organização 

compradora. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

No presente capítulo são enunciadas as questões de pesquisa relacionadas 

com o método de avaliação de competências operacionais proposto, que foram 

definidas tendo em vista os objetivos assumidos no presente estudo, os quais se 

encontram no Quadro 1.2. Em seguida, são apresentados a seleção de amostras 

para aplicação do método proposto, os métodos de pesquisa elaborados para a 

elucidação das questões de pesquisa e a maneira como foram coletados os dados. 

Por fim, é apresentada a estrutura geral da presente pesquisa.  

 

 

4.1 Questões de Pesquisa 

 

 

Conforme descrito no Capítulo 1, uma boa gestão de fornecedores é um 

ponto chave para as organizações obterem competitividade no mercado. Nesse 

contexto, a produção de artigos acadêmicos sobre assuntos relacionados à 

avaliação de fornecedores tem crescido nos últimos anos (VIANA; ALENCAR, 2012). 

No entanto, a maioria desses estudos não se preocupa em definir a maneira de 

coletar os dados nos fornecedores e dedica-se à discussão de métodos de 

tratamentos dos dados. Além disso, as avaliações segundo os critérios de 

qualificação de fornecedores presentes na literatura atual têm sido baseadas na 

experiência pessoal dos profissionais de compras ou em dados históricos de 

desempenho. Com a proposta de realizar a auditoria de competências operacionais 

para incluir um componente de informação a mais no processo de avaliação da base 

de fornecedores, este estudo busca a elaboração de um método de avaliação de 

competências de fornecedores no contexto da cadeia têxtil utilizando a abordagem 

de observar e analisar as práticas preconizadas pelo pensamento enxuto que podem 

contribuir na busca de desempenho competitivo em termos de qualidade, custo e 

entrega.   

Para verificar se o método de avaliação de competências operacionais de 

fornecedores assim proposto no Capítulo 3 satisfaz os objetivos desta pesquisa, 
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foram elaboradas três questões relacionadas à aplicação prática do método 

proposto que são introduzidas a seguir. 

A primeira questão de pesquisa (Q1) refere-se mais especificamente à 

aplicação do procedimento de auditoria de competências operacionais elaborado 

para qualificação de fornecedores (Seção 3.1) no contexto da cadeia têxtil brasileira.  

 

Q1. O procedimento de auditoria elaborado para a qualificação das 

competências operacionais dos fornecedores em termos de qualidade, 

custo e entrega baseado na perspectiva do pensamento enxuto é 

aplicável no contexto da cadeia têxtil respeitando as restrições 

assumidas? 

 

Para elucidar esta questão o procedimento de auditoria de fornecedores 

será aplicado em um grupo de empresas de uma cadeia de suprimentos têxtil, para 

verificar se é possível de ser cumprido dentro das restrições de tempo e de recursos 

que podem ser disponibilizados. Além disso, espera-se que a aplicação do 

procedimento de auditoria proposto proporcione uma boa visão das competências 

operacionais dos fornecedores e evidencie que examinar a aderência às práticas 

preconizadas pelo pensamento enxuto seguindo um procedimento estruturado é 

uma abordagem válida no contexto da cadeia têxtil. As empresas a serem auditadas 

estão posicionadas em diferentes pontos da cadeia têxtil, permitindo verificar se isso 

pode causar diferenças na aplicação. Esta questão de pesquisa cobre a etapa de 

qualificação de fornecedores do processo de avaliação de fornecedores. 

Além de examinar a aplicabilidade do método diante das restrições práticas 

a serem respeitadas é necessário verificar se ele agrega valor à etapa de decisão no 

processo de avaliação da base de fornecedores. O mérito da proposta de obter por 

meio da auditoria de competências operacionais informações que complementam 

substancialmente a avaliação de fornecedores baseado somente em dados 

históricos e na experiência da equipe de compras precisa ser verificado. O Quadro 

de Apoio à Tomada de Decisão representado na Figura 3.4, foi elaborado para 

caracterizar mais objetivamente as reais condições da empresa auditada manter ou 

alcançar o desempenho esperado como fornecedor. A utilidade deste quadro para 
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orientar a tomada de decisões mais racionais precisa, contudo, ser examinada. Isso 

remete à segunda questão de pesquisa (Q2) enunciada a seguir: 

 

Q2. A aplicação do Quadro de Apoio à Tomada de Decisão proposto, 

utilizando dados obtidos por meio do procedimento de auditoria para 

qualificação de fornecedores, pode ajudar a evitar decisões que 

poderiam ser tomadas de maneira equivocada em relação à base atual 

de fornecedores considerando apenas a experiência do comprador e 

dados históricos? 

 

A ideia por trás desta questão é buscar evidências de que decisões 

equivocadas podem ser tomadas pela organização compradora caso ela não 

considere a visão analítica que a realização da auditoria de competências 

operacionais proporciona. Isso pode ser verificado confrontando o posicionamento 

de cada fornecedor auditado no Quadro de Apoio à Tomada de Decisão com a 

decisão já tomada pela organização de como tratá-lo com base somente em seus 

dados históricos de seu desempenho e na experiência do comprador. Para isso será 

necessário obter acesso a dados históricos de desempenho da empresa auditada 

como fornecedor da organização compradora, bem como ao histórico de como a 

organização compradora tem tratado o fornecedor em questão. Esta questão de 

pesquisa cobre a etapa decisão do escopo deste trabalho. 

Além de servir para estruturar e fundamentar de forma mais racional a 

tomada de decisão, espera-se que o método de avaliação de fornecedores proposto 

sirva para orientar o monitoramento da base de fornecedores atual. A terceira 

questão de pesquisa (Q3) é então enunciada a seguir para direcionar a busca de 

evidências de que a aplicação do método de avaliação proposto pode acrescentar 

informações que contribuem para a organização compradora definir pontos de 

monitoramento mais específicos a cada fornecedor.   

 

Q3. Como o método de avaliação de fornecedores proposto apoia a 

definição de uma forma mais refinada de monitoramento para cada 

fornecedor da base atual? 
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Tal refinamento do monitoramento pode ajudar no relacionamento entre 

comprador e fornecedor, destacando pontos onde o fornecedor deve melhorar de 

acordo com a necessidade de cada contrato. Vale destacar que nem todo contrato 

exige a mesma prioridade em termos de qualidade, custo e entrega. Por exemplo: 

alguns contratos podem demandar mais qualidade pelo impacto que o insumo 

negociado exerce no produto final enquanto outros podem demandar menor custo 

pela necessidade de assegurar preços competitivos em mercados de concorrência 

mais intensa.  

Além do refinamento do monitoramento pela especificação da situação das 

competências do fornecedor em termos de qualidade, custo e entrega, existe 

também a possibilidade de refinar a avaliação examinando quesitos específicos do 

instrumento de coleta de dados, que sejam críticos em determinados contratos. 

A Figura 4.1 ilustra como as questões de pesquisa estão relacionadas com 

os objetivos definidos no presente trabalho.  

 

 
Figura 4.1 – Relações entre as questões e os objetivos de pesquisa. 

 

A seção seguinte discorre sobre a seleção de amostras para aplicação do 

método de avaliação de fornecedores proposto. 
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4.2 Seleção de amostras 

 

 

A cadeia têxtil caracteriza-se por grande heterogeneidade. Dela fazem parte 

desde indústrias de produção de insumos básicos como a fibra do algodão até 

indústrias de ponta como fabricantes de fibra ótica e de componentes para o setor 

automotivo. Nesse emaranhado de empresas ainda deve-se incluir fornecedores de 

insumos de outros setores industriais como o químico e metalúrgico.  

A Figura 4.2 ilustra a estrutura da cadeia têxtil brasileira. Foram incluídos 

nessa figura as indústrias de corantes e produtos químicos e a indústria metalúrgica 

que não são têxteis, mas desempenham um papel importante de fornecimento de 

insumos nesse segmento da cadeia. 

 

 

Figura 4.2 – A estrutura da cadeia têxtil e o segmento focado na pesquisa de campo.  

Adaptada de ABIT (2013) 

 

A seleção da amostra de organizações a ser observada na pesquisa de 

campo foi restrita a um segmento específico da cadeia têxtil estabelecida no Brasil 

em que se inclui uma organização de fabricação de linhas de costura e zíperes, na 

qual o autor do presente trabalho atua profissionalmente e que doravante será 
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referida como Organização Central (OC). Na Figura 4.2 há um recorte delimitando 

esse segmento.  

A principal razão que motivou a inclusão dessa empresa na amostra foi o 

fato dela manter dados históricos do desempenho de seus fornecedores, aos quais o 

pesquisador poderia ter acesso para o tratamento das questões Q2 e Q3. A segunda 

razão é que as atividades de produção de linha de costura e zíperes estão 

posicionadas em um ponto de transição da cadeia têxtil. À montante (upstream) de 

onde elas estão, a produção é mais padronizada e há menor variedade de produtos. 

Nesta parte da cadeia, o ciclo de vida dos produtos não é curto e a complexidade da 

previsão de demanda é menor, porém existem grandes pressões para se controlar 

custo e qualidade. À jusante (downstream) de onde elas estão encontram-se as 

indústrias do setor de vestuário que fornecem para os grandes varejistas. Nesta 

parte da cadeia, o ciclo de vida dos produtos é curto e há baixa previsibilidade da 

demanda o que requer dos fornecedores maior confiabilidade de entrega, além de 

competitividade em custo e qualidade. 

Assim, a consideração desse segmento possibilitará discutir as questões de 

pesquisa procurando contemplar a heterogeneidade da cadeia têxtil o que contribui 

para aumentar a relevância do estudo.  

Tomando-se a OC como base, foram selecionadas outras 9 organizações 

que possuem relacionamento de cliente ou de fornecedor com ela. É importante 

destacar que todas as organizações do segmento focado são fornecedoras em um 

determinado elo da cadeia têxtil, portanto é válido aplicar o procedimento de 

auditoria do método de avaliação de competências operacionais de fornecedores 

proposto em todas elas. 

A amostra focada na pesquisa de campo é constituída, portanto de 10 

organizações, das quais uma é a própria OC, 6 são fornecedores dela e 3 são 

clientes dela. A linguagem cliente ou fornecedor foi usada acima apenas para 

caracterizar o seu relacionamento com a OC, sendo que na aplicação do 

procedimento de auditoria competências operacionais de fornecedores, em cada 

organização desta amostra elas serão consideradas como fornecedores sujeitos à 

avaliação por algum cliente. Assim, todas as 10 organizações que compõem a 

amostra completa serão abordadas na pesquisa de campo visando à elucidação da 

questão Q1.  
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Por outro lado, a consideração das questões Q2 e Q3 requer a 

disponibilidade de dados históricos de desempenho medidos sob a perspectiva do 

cliente e como se obteve acesso a tais dados somente para os 6 fornecedores da 

OC, denominados F1, F2, F3, F4, F5 e F6, o tratamento destas duas questões será 

baseado no estudo dos casos destas empresas.  

A Figura 4.3 ilustra como o conjunto de organizações selecionadas para 

compor a amostra pesquisada neste estudo se relacionam no segmento focado da 

cadeia têxtil, bem como o escopo da amostra considerada no tratamento de cada 

questão de pesquisa. 

 

 

Figura 4.3 – Conjunto das empresas selecionadas para compor a amostra a ser considerada por cada 
questão de pesquisa 

 

A seção seguinte discorre sobre os tipos de métodos de pesquisa adotados 

a fim de elucidar as 3 questões de pesquisa. 
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4.3 Definição das técnicas de coleta de dados 

 

 

A realização deste estudo requereu a combinação de diferentes tipos de 

métodos de pesquisa. A caracterização do problema foi baseada numa revisão 

bibliográfica, que também foi utilizada para:  

• Selecionar uma abordagem adequada para balizar o processo de 

avaliação da base de fornecedores em face às necessidades da cadeia 

de suprimentos têxtil brasileira. 

• Selecionar modelos de auditoria de competências operacionais sob a 

perspectiva do pensamento enxuto adequados ao processo de avaliação 

da base de fornecedores no contexto da cadeia têxtil brasileira. 

As análises das abordagens e dos modelos considerados têm características 

da pesquisa descritiva, por outro lado, este estudo também assume características 

de pesquisa exploratória, no desenvolvimento de uma proposta de método para 

avaliação da base de fornecedores no contexto da cadeia têxtil brasileira, como 

apresentado no Capítulo 3.  

A partir do método de avaliação de fornecedores proposto, este estudo parte 

para a realização de uma pesquisa de campo a fim de coletar os dados necessários 

à discussão e elucidação das questões de pesquisa propostas. Os tipos de dados 

necessários para discussão dos resultados da aplicação do método de avaliação da 

base de fornecedores proposto e para examinar as questões de pesquisa quanto à 

sua aplicabilidade e ao mérito de sua adoção, são apontados a seguir juntamente 

com as técnicas de coleta empregadas: 

(a) Quantidade de recursos utilizados na aplicação do procedimento de 

auditoria de competências operacionais – Dados quantitativos coletados 

por formulário, conforme apresentado no item 1.3 do protocolo de 

pesquisa (Anexo II), sobre tempo de auditoria, número de auditores e 

número de auditados, necessários para examinar a questão de pesquisa 

Q1. 

(b) Adequação do instrumento de coleta de dados proposto para o 

procedimento de auditoria de competências operacionais – Para a coleta 
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deste tipo de dado foi empregada a técnica da observação participante 

em que o próprio pesquisador experimentou a utilização do instrumento 

de coleta de dados apresentado no Anexo I durante a realização de 

visitas de auditoria nas organizações selecionadas para verificar a sua 

adequação a fim de examinar a questão de pesquisa Q1. 

(c) Grau de aderência às práticas de produção enxuta requerida pelos 

objetivos de desempenho em termos de qualidade, custo e entrega da 

amostra de organizações fornecedoras da OC selecionada – Dados 

quantitativos resultantes da aplicação do procedimento de auditoria de 

competências operacionais proposto (ver Seção 3.1) nos fornecedores 

F1, F2, F3, F4, F5 e F6, necessários para examinar as questões de 

pesquisa Q2 e Q3. Na coleta deste tipo de dados, foi utilizado como 

formulário o instrumento de coleta de dados apresentado no Anexo I.  

(d) Histórico de desempenho da amostra de organizações fornecedoras da 

OC selecionada – Dados quantitativos do desempenho dos fornecedores 

F1, F2, F3, F4, F5 e F6 obtidos em registros da OC necessários para o 

posicionamento de cada fornecedor no Quadro de Apoio à Tomada de 

Decisão proposto, a fim de examinar a questão de pesquisa Q2. Para a 

coleta deste tipo de dado foi empregada a técnica de pesquisa 

documental. 

(e) Decisões que justificam a forma de tratamento que a OC tem dedicado a 

cada fornecedor da amostra selecionada – Dados sobre a maneira como 

a OC tem tomado decisões, bem como das premissas por ela 

consideradas em seu processo de avaliação de fornecedores, obtidos 

por entrevista semi-estruturada conforme o item 1 do Anexo IV, a fim de 

examinar a questão de pesquisa Q2. 

(f) Identificação da importância de cada objetivo de desempenho em termos 

de QCE no atendimento de pedidos feitos a cada fornecedor da amostra 

selecionada, conforme o tipo de insumo fornecido – Dados sobre a 

importância de cada objetivo de desempenho em termos de QCE 

conforme o tipo de insumo fornecido, obtidos por meio de entrevista 

semi-estruturada na OC, conforme o item 2 do Anexo IV. Estes dados 

juntamente com os dados de desempenho no atendimento de cada um 

dos três objetivos de QCE são necessários para o preenchimento da 
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Matriz Importância-Desempenho de cada fornecedor a fim de examinar a 

questão de pesquisa Q3. 

 

A seção seguinte apresenta os procedimentos adotados para a coleta dos 

tipos de dados (a), (b), (c), (d), (e) e (f). 

 

 

4.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

Para se coletar os dados dos tipos (a) e (b) em todas as 10 organizações 

selecionadas visando a elucidação da Q1 sobre a aplicabilidade do procedimento de 

auditoria das competências operacionais de fornecedores foi elaborado o protocolo 

de pesquisa apresentado no Anexo II e visitas foram planejadas para aplicá-lo 

emulando a realização de uma auditoria por um grupo de auditores externos. Para a 

realização destas auditorias o pesquisador contou com a colaboração de um 

profissional da OC com amplos conhecimentos sobre as práticas de produção 

enxuta contempladas no instrumento de auditoria. Assim procurou-se respeitar a 

recomendação de Goodson (2002) de que o trabalho de observação, levantamento 

de dados e avaliação do nível de aplicação das práticas consideradas fosse dividido 

por mais de um auditor. Assim, no caso da presente pesquisa, isso foi realizado com 

uma dupla de auditores. 

Inicialmente, foi realizado um teste piloto de aplicação do procedimento de 

auditoria em questão na própria OC. Esta experiência serviu para identificar 

possíveis dificuldades dos profissionais auditados entenderem os quesitos 

avaliados. Isso foi fundamental pois a demora para se obter evidências e dados para 

os quesitos examinados poderia comprometer a viabilidade de cumprir todo o 

procedimento de auditoria no tempo máximo esperado e contando com um número 

restrito de auditores. Assim, com base nesta experiência piloto, o autor pode 

elaborar uma lista de perguntas auxiliares que podem facilitar os auditores a obter, 

de forma mais objetiva e direcionada, as evidências e dados que necessitam para 

avaliar os quesitos do instrumento de auditoria. Esta lista foi organizada pelo autor 

na forma de um quadro que relaciona as perguntas auxiliares aos quesitos 
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abrangidos pelo instrumento de auditoria e inseridos na Seção 4 do Anexo III. Nas 

explicações do procedimento de auditoria que sucederam o teste piloto, estas 

perguntas auxiliares foram utilizadas pelos auditores. 

Além dos dados referentes à adequação do procedimento de auditoria 

observados pelo pesquisador para a avaliação das competências operacionais das 

empresas auditadas (dados do tipo (b)), em cada visita, o pesquisador registrou 

adicionalmente os dados do item 1.3 do Anexo II para descrever os tempos e o 

número de participantes envolvidos na realização de cada etapa da visita (dado do 

tipo (a)). Os dados do tipo (c) são calculados a partir dos resultados da aplicação do 

procedimento de auditoria proposto, portanto não requerem coleta.  

Vale esclarecer que a realização das visitas para aplicação do procedimento 

de auditoria nas organizações F1, F2, F3, F4, F5 e F6 foi facilitada pelo fato de 

serem fornecedores reais da OC e que como as organizações C1, C2 e C3 são 

clientes reais da OC com os quais esta mantém um relacionamento mais estreito, foi 

possível visitá-las para emular a realização da auditoria dado que isso poderia 

contribuir para melhorar a capacitação da OC. 

Para a coleta dos históricos de desempenho dos fornecedores F1, F2, F3, 

F4, F5 e F6 (dados do tipo (d)), visando elucidar as questões de pesquisa Q2 e Q3, 

o pesquisador contou com a base de dados da OC que contém dados de cada 

pedido armazenados nos últimos 5 anos desde que a OC implantou o método de 

avaliação de fornecedores atual. O método utilizado consiste em atribuir uma 

pontuação de 10 pontos à cada fornecedor por pedido recebido, neles qualquer não 

conformidade constatada resulta na atribuição de deméritos de pontos de acordo 

com a severidade da não conformidade. O método de avaliação utilizado pela OC 

atualmente será melhor detalhado na Seção 6.2 deste estudo.  

Ainda para elucidar a questão de pesquisa Q2, o pesquisador precisou 

entender como a OC toma decisões atualmente, ou seja, quais informações são 

levadas em consideração para a tomada de decisão em seu processo de avaliação 

da base de fornecedores (dados do tipo (e)). Para isso precisou realizar entrevistas 

semi-estruturadas com os profissionais de compras da OC, conforme o item 1 do 

Anexo IV. Para entender melhor a tomada de decisões foi necessário detalhar as 

não conformidades consideradas para atribuição de deméritos ao fornecedor no 

método de avaliação utilizado pela OC. Essa análise permitiu ao pesquisador dividir 

as não conformidades em não conformidade de qualidade e não conformidade de 
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entrega, que são dois dos três objetivos de desempenho considerados por este 

estudo. Os dados de desempenho histórico do objetivo de custo não são coletados, 

ao invés disso a OC leva em consideração para a tomada de decisão o critério 

preço, fazendo cotações comparativas entre concorrentes para o fornecimento de 

um mesmo insumo. Apesar de não haver uma pontuação formal para preço, o 

pesquisador solicitou aos profissionais de compras que atribuíssem pontuações aos 

fornecedores estudados de acordo com os critérios que eles levam em consideração 

atualmente para tomada de decisão em relação à preço. 

O último dado necessário para o estudo foi a classificação dos objetivos 

QCE de acordo com sua importância em cada tipo de insumo fornecido (dado do 

tipo (f)). Conforme proposto na Seção 3.3, o uso da Matriz Importância-Desempenho 

requer que os objetivos de desempenho sejam classificados em ganhador de 

pedidos, qualificador ou menor importância, essa informação precisa estar 

disponível para cada fornecedor. A OC não possuía dados registrados sobre essa 

classificação, por isso foi necessário que o pesquisador solicitasse aos profissionais 

de compras da OC a realização desta classificação para cada um dos objetivos de 

desempenho conforme sua importância para cada um dos seis fornecedores 

estudados. Isso foi feito por meio de entrevistas semi-estruturadas conforme o item 2 

do Anexo IV. Os critérios de classificação adotados pela OC serão detalhados na 

Seção 6.3. 

A seção seguinte é dedicada à explicação dos métodos de pesquisa 

adotados para a elucidação de cada questão de pesquisa. Ao final desta seção é 

apresentado o Quadro 4.1 que relaciona as 3 questões de pesquisa aos tipos de 

dados por elas considerados, às técnicas adotadas para a coleta dos mesmos e aos 

métodos de pesquisa adotados para a elucidação das mesmas. 

 

 

4.5 Métodos de pesquisa adotados 

 

 

4.5.1 Observação Participante 
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Os tipos de dados (a) e (b), necessários para elucidar a questão de pesquisa 

Q1, são gerados a partir da aplicação do procedimento de auditoria de competências 

operacionais proposto na Seção 3.1 deste estudo. Esta aplicação foi realizada pelo 

pesquisador que precisou se inserir no contexto do fenômeno estudado para poder 

coletar os dados necessários. Esse método pode ser classificado como observação 

participante. 

Segundo Yin (2005), a observação participante pode ocorrer quando o 

pesquisador assume funções dentro de um grupo a ser observado e participa dos 

eventos estudados. No entanto, a classifica como uma técnica de pesquisa que faz 

parte do esforço para coleta de evidências e não para transformação de uma 

realidade. A utilização da técnica de observação participante não implica 

compromisso com a comunidade em que se desenvolve a pesquisa, nem pretende 

influenciar no comportamento do objeto observado. 

A classificação de observação participante se justifica na medida em que a ideia foi 

de o pesquisador levantar dados enquanto ele mesmo participava da aplicação do 

método proposto. Além de participar diretamente, ele atuou como observador dos 

eventos que ocorriam durante tal aplicação. A observação direta dos acontecimentos 

e a realização de entrevistas informais durante a aplicação gerou informações, 

anotadas em um diário de campo. Além disso, o pesquisador seguiu um protocolo 

de pesquisa composto por 5 partes na aplicação do método de avaliação proposto 

para verificar as competências operacionais nas 10 organizações que compõem a 

amostra selecionada para a investigação de Q1, quais sejam: dados sobre o estudo 

de caso; visão geral da pesquisa; orientações gerais ao pesquisador; orientações 

gerais aos representantes da empresa auditada e questionário. Em uma pesquisa de 

campo, o planejamento e uso de um protocolo é relevante para assegurar sua 

confiabilidade, pois fornece informações e instruções que possibilitam que o estudo, 

quando repetido sob as mesmas condições, possibilite obter os mesmos resultados. 

O protocolo de pesquisa seguido pelo pesquisador pode ser encontrado no Anexo II. 

Para orientar a aplicação do método de avaliação de fornecedores proposto 

por possíveis usuários que se interessarem em adotá-lo realmente, fora do contexto 

dessa pesquisa, foi elaborada uma versão chamada de protocolo de aplicação do 

instrumento de coleta de dados (Anexo III), baseada neste protocolo de pesquisa 

usado pelo pesquisador. Nele, foram removidos os pontos relacionados 



98 
 

 
 

exclusivamente à coleta de dados para a presente pesquisa e mantidos os pontos 

relacionados à auditoria de competências operacionais de fornecedores. 

 

 

4.5.2 Método de pesquisa quase-experimental 

 

 

A pesquisa quase-experimental envolve a exposição de um grupo 

experimental a um dado tratamento (X) para observar o seu efeito (O) em uma 

variável dependente. O quase-experimento se diferencia de um experimento 

verdadeiro (true experiment) pela falta de designação aleatória dos grupos sujeitos à 

pesquisa (CAMPBELL, D. T., STANLEY, J. C., & GAGE, 1963; DRIESSNACK; 

SOUSA; MENDES, 2007) 

A questão de pesquisa Q2 foi definida para verificar o efeito que a aplicação 

do método de avaliação de fornecedores proposto seguindo o roteiro de apoio à 

tomada de decisão prescrito na Seção 3.2, teria na tomada de decisão de uma 

organização compradora. Assim sendo, nesta questão tem se que: 

O: é a decisão tomada pela organização compradora de como tratar um 

dado fornecedor. 

X: é a aplicação do método de avaliação de fornecedores proposto. 

Grupo experimental: é formado pelos fornecedores F1, F2, F3, F4, F5 e F6. 

Segundo Zikmund (2003), pesquisas quase-experimentais podem ser 

desenhadas considerando ou não a utilização de um grupo de controle para fins de 

comparação e a realização ou não de um pré-teste no grupo experimental. O pré-

teste caracteriza-se pela observação do grupo experimental previamente a sua 

exposição ao tratamento X. Já a observação realizada após o tratamento X é 

definida como pós-teste. 

Na presente pesquisa, o pré-teste (O1) foi caracterizado pela forma de 

tratamento que a OC tem dedicado a cada fornecedor da amostra selecionada, ou 

seja, pelo tipo de dado (e). O pós-teste (O2) foi caracterizado pela obtenção das 

recomendações de tomada de decisão resultantes da aplicação do método proposto, 

que emula o efeito da aplicação do tratamento X. Entretanto, não foi possível incluir 

um grupo de controle, assim sendo, o pré-teste, a aplicação do tratamento X e as 
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observações de seu efeito foram feitas em um único grupo. Este desenho de quase-

experimento pode ser enquadrado como desenho pré-teste/pós-teste de grupo único 

(one-group pretest-posttest design) conforme esquematizado abaixo 

(SHAUGHNESSY; ZECHMEISTER; ZECHMEISTER, 2012; ZIKMUND, 2003): 

 

O1        X        O2 
                                  tempo 
 

A questão de pesquisa Q2 tem como propósito explorar se a aplicação de 

um dado tratamento X ajuda a evitar decisões equivocadas em relação à forma de 

tratamento de fornecedores da base atual considerando a prática convencional 

adotada pela OC de embasar tais decisões apenas na experiência do comprador e 

dados históricos. O desenho de quase-experimento adotado possibilita examinar tal 

efeito comparando-se as recomendações de decisões referentes a cada fornecedor 

(O2) obtidas por meio da aplicação do roteiro de apoio à tomada de decisão 

(tratamento X) com as decisões atuais da OC em relação aos mesmos (O1). A 

diferença entre O2 e O1 é uma medida da influência do tratamento experimentado 

(ZIKMUND, 2003). Conforme o fornecedor Fi considerado, tal comparação pode ou 

não resultar numa diferença. Caso seja constatada que as decisões relacionadas a 

O2 e O1 diferem, o método não permite afirmar que a O1 está equivocada, mas 

provoca os avaliadores e tomadores de decisão a refletir sobre a causa da diferença 

bem como sobre as informações que a aplicação do tratamento X proposto 

acrescenta e isso vêm a contribuir para tornar a tomada de decisão mais consistente 

reduzindo o risco de decisões equivocadas serem tomadas. 

 

 

4.5.3 Aplicação do método proposto 

 

Para a elucidação da questão de pesquisa Q3 quanto ao direcionamento do 

monitoramento de fornecedores, o método de avaliação de fornecedores proposto 

foi aplicado conforme prescrito na Seção 3.3 para cada um dos 6 fornecedores da 

amostra selecionada. 
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O Quadro 4.1 resume o detalhamento da abordagem metodológica adotada 

neste trabalho. 

 

 
Quadro 4.1 – Relação entre os métodos de pesquisa adotados, os dados observados, as técnicas de 

coleta de dados e as questões de pesquisa. 

 

 

4.6 Estrutura da Pesquisa 

 

 

No Capítulo 3 foi apresentado o método proposto para a avaliação de 

competências operacionais de fornecedores a partir do referencial teórico 

apresentado no Capítulo 2. Em seguida, neste Capítulo foram enunciadas as 

questões que direcionam a pesquisa na base dos objetivos do presente trabalho. 

Para elucidação destas questões foram descritos a seleção de amostras onde o 

método proposto será aplicado, os métodos de pesquisa para obtenção dos dados e 

a maneira como os dados foram coletados.  

Os métodos de pesquisa selecionados foram a observação-participante 

através da aplicação do método de avaliação de fornecedores em um grupo de 

empresas da cadeia têxtil brasileira que estão relacionadas como clientes e 

fornecedores de uma organização central e o estudo de casos múltiplos para 

analisar os desempenhos históricos de 6 fornecedores de uma organização central e 
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as suas relações com as decisões atuais dessa organização em seu processo de 

avaliação de fornecedores e com a importância que a mesma atribui a cada objetivo 

de desempenho (QCE). 

A Figura 4.3 ilustra a estrutura deste trabalho relacionando os métodos de 

pesquisa a serem aplicadas e as organizações consideradas no tratamento da 

questão Q1 relacionada ao procedimento de auditoria para avaliação de 

fornecedores e das questões Q2 e Q3 relacionadas ao método de apoio à tomada 

de decisão em relação aos fornecedores.  

 

 

Figura 4.4 – Estrutura da pesquisa 
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5 DESCRIÇÃO DOS CASOS 

 

 

Neste Capítulo serão apresentadas as organizações em que o procedimento 

de auditoria para qualificação de fornecedores foi aplicado. Todas as visitas para 

aplicação do instrumento de coleta de dados foram agendadas com antecedência de 

no mínimo uma semana e as organizações foram comunicadas sobre os objetivos 

da pesquisa. 

Para cada empresa estudada é dedicada uma seção que apresenta uma 

descrição das características gerais da empresa, tais como, setor econômico de 

atuação, localização e linha de produtos fornecidos na cadeia têxtil, além da 

descrição da aplicação do procedimento de auditoria de competências operacionais 

proposto na Seção 3.1 segundo o protocolo de pesquisa (Anexo II), do desempenho 

da auditoria nos objetivos QCE, do grau de aderência ao PE, e, no caso dos 

fornecedores da OC, da avaliação atual de cada fornecedor. 

Os nomes das empresas e dos participantes auditados foram preservados 

por questões de confidencialidade. 

 

 

5.1 Organização Central (OC) 

 

 

A organização central (OC) serviu de ambiente de realização de um teste 

piloto de aplicação do procedimento de auditoria proposto. O objetivo foi de validar e 

refinar o procedimento antes da aplicação nas demais empresas. 

A OC do estudo é uma empresa do setor têxtil de grande porte localizada na 

cidade de São Paulo há mais de 100 anos. A empresa é multinacional, líder mundial 

no seu segmento de atuação. 

A auditoria contou com a participação de 3 auditados, sejam: o diretor de 

manufatura, o gerente de compras e o gerente nacional de vendas. O tempo total da 

auditoria foi de 2 horas e 32 minutos, incluindo os tempos de intervalos entre as 

etapas. 

Em relação aos quesitos que tratam do relacionamento com fornecedores, 

vale destacar positivamente o nível de feedback que a empresa procura dar aos 
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seus fornecedores, no entanto nos quesitos relacionados a recebimento JIT obteve 

notas mínimas.  

Nos quesitos que tratam de relação com os clientes constatou-se pouco 

envolvimento dos clientes nos desenvolvimentos de produtos e processos da 

empresa, dado que essa atividade é centralizada na empresa matriz localizada fora 

do país. 

Na visita à fábrica acompanhada do diretor de manufatura que durou 1 hora e 

23 minutos foi possível observar boas práticas de fluxo, porém pouco controle de 

processo. 

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

44%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

48%, 47% e 46% respectivamente. 

 

 

5.2 Fornecedor F1 

 

 

O fornecedor F1 é uma empresa multinacional têxtil localizada no Rio 

Grande do Norte. É um dos principais fornecedores de matéria prima da OC e 

pertence ao mesmo grupo ao qual a OC pertence. A auditoria foi acompanhada pelo 

diretor da planta, o gerente de projetos e o gerente de compras. O tempo total de 

auditoria foi de 2 horas e 12 minutos, sendo 49 minutos de caminhada pela planta. 

No relacionamento com seus fornecedores vale destacar a manutenção de 

fornecedores de longa data com os quais mantém contato frequente. A F1 também 

mantém uma relação próxima com seus clientes chave, sendo o principal cliente a 

OC. 

Observou-se na planta que apesar de um fluxo de produção empurrado pela 

previsão de demanda e de alguns processos serem executados em bateladas, o seu 

estoque de material em processo (WIP) é controlado através de uma boa gestão 

visual. Um destaque positivo é o bom envolvimento de seus funcionários nos 

projetos de melhoria. Já o tempo de setup é alto em alguns processos o que dificulta 

a melhoria no fluxo de produção. 
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O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

56%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

58%, 62% e 59% respectivamente. 

Junto à área responsável pelas compras na OC, foi levantado que seu 

desempenho histórico como fornecedor foi de 69%. Os compradores da OC 

consideram o fornecedor F1 como um parceiro, por se tratar de uma empresa do 

mesmo grupo, apesar da ocorrência de alguns problemas com a qualidade do 

produto. Foi constatado que na OC não há intenção de troca ou redução de negócio 

com esse fornecedor. 

 

 

5.3 Fornecedor F2 

 

 

O fornecedor F2 é uma empresa nacional de grande porte do setor 

metalúrgico localizada em São Bernardo do Campo. Embora não pertença ao 

mesmo setor econômico é um dos grandes fornecedores de matéria prima da OC. A 

auditoria foi acompanhada por um dos vendedores e pelo líder da produção 

responsável pela linha de produtos fornecidos para a OC. 

O tempo total de auditoria foi de 3 horas e 2 minutos, incluindo 

aproximadamente 40 minutos de intervalos em que a auditoria teve de ser 

interrompida.  

A empresa possui fornecedores de insumos primários, portanto, apesar de 

manter longos contratos com seus fornecedores, não os envolve em 

desenvolvimentos de produtos ou para o estabelecimento de relacionamento mais 

próximo. Já o seu relacionamento com os clientes é muito próximo e participativo. A 

empresa busca desenvolver produtos de acordo com as necessidades dos clientes e 

isso influencia diretamente na sua oferta de produtos. 

A planta do fornecedor F2 é muito grande, com muitos processos distantes, 

o que causa problemas de fluxo e de inventário. Na grande maioria dos processos o 

tamanho dos lotes programados é grande gerando estoques intermediários ao longo 

do fluxo dos processos. O setup das máquinas também é bastante lento devido à 

complexidade e às grandes dimensões dos equipamentos. Por outro lado, a prática 
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de manutenção dos equipamentos é muito bem conduzida e merece ser destacada 

positivamente. 

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

36%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

36%, 38% e 37% respectivamente. 

Apesar do baixo grau de aderência do fornecedor F2 às práticas de 

produção enxuta, os dados históricos de seu desempenho como fornecedor 

coletados junto à área de compras da OC, mostram que ele não tem causado 

maiores problemas, resultando em um porcentual de 85% de qualificação. Todos na 

OC o reconhecem como um fornecedor confiável com quem deve-se buscar 

estabelecimento de uma parceria mais efetiva. 

 

 

5.4 Fornecedor F3 

 

 

O F3 é uma organização de grande porte, localizada na cidade de Santo 

André na região metropolitana de São Paulo, que também está inserida no setor 

têxtil. Esta organização é fornecedora da OC há 10 anos. 

A realização da auditoria foi acompanhada pelo gerente de mercado, pelo 

gerente de inovação, pelo vendedor e pelo supervisor de compras de F3, que 

participaram de todas as etapas da auditoria. O tempo total foi de 3 horas e 33 

minutos, incluindo intervalos e paradas. 

Nas entrevistas foi possível constatar um excelente relacionamento com 

fornecedores, porém os insumos comprados não são entregues no modo JIT. Os 

clientes são bastante envolvidos no desenvolvimento de produtos, porém existem 

oportunidades para promover maior estreitamento nessas relações. 

A planta do F3 apresenta muitos destaques positivos como fluxo de 

produção, controle de processo, envolvimento de funcionários e manutenção bem 

estabelecidos. Por outro lado, os altos tempos de setup de máquina observados 

constituem um aspecto negativo. 

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

86%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 
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específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

86%, 73% e 65% respectivamente. Segundo dados históricos levantados junto à 

OC, seu desempenho como fornecedor foi avaliado em 86%. 

Apesar da boa pontuação alcançada pelo F3, tanto na auditoria de 

competências operacionais, como na avaliação baseada nos dados históricos 

mantidos pela OC, esta tem diminuído a participação desse fornecedor em suas 

compras, optando por importar a mesma matéria prima que ele fornece de uma 

empresa colombiana que pertence ao mesmo grupo da OC. Segundo o comprador 

da OC, esta empresa colombiana tem causado muitos problemas de qualidade e 

entrega, porém o seu preço é mais baixo. 

 

 

5.5 Fornecedor F4 

 

 

O fornecedor F4 tem como atividade principal a venda de materiais plásticos 

feitos sob medida para seus clientes. Está localizada na cidade de Santo André e é 

a principal fornecedora de make-ups da OC há mais de 10 anos. 

A realização da visita de auditoria foi acompanhada pelo dono da empresa e 

pelo gerente de produção, sendo que ambos participaram das entrevistas e da 

caminhada pela planta. O tempo total da auditoria foi de 2 horas e 16 minutos, 

incluindo cerca de 30 minutos de intervalos. 

Apesar de manter um relacionamento próximo com seus principais 

fornecedores, o F4 não tem buscado um compromisso para se obter reduções de 

custos ou entregas mais rápidas. A matéria prima é fornecida em grandes lotes que 

são acumulados no estoque de F4. A relação do F4 é muito próxima com seus 

clientes por fornecer produtos que precisam ser customizados. 

Na planta do F4, o único aspecto positivo constatado foi a organização do 

fluxo de trabalho baseado no princípio de agrupar a produção pelos tipos de 

processos e pela família de produtos. Para os demais quesitos relacionados a 

práticas como produção puxada, controle de processos, manutenção e envolvimento 

dos funcionários, o nível avaliado foi baixo.  

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

34%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 
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específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

32%, 36% e 40% respectivamente. Segundo dados históricos levantados junto à 

OC, seu desempenho como fornecedor foi avaliado em 46%. Vale destacar que um 

dos deméritos por problemas de qualidade identificados recentemente pela OC foi a 

ocorrência deum defeito de não conformidade da peça às medidas especificadas 

devido à falta de manutenção em um dos moldes do fornecedor. Esse problema é 

reincidente e causou atraso e perda de produção para a OC. 

Apesar do baixo desempenho atingido pelo F4, a OC mantém o fornecedor 

por considerar o preço como muito bom em relação aos valores praticados no 

mercado e pela facilidade de relacionamento dos compradores com este fornecedor. 

A OC considera o preço como critério mais importante para a compra de materiais 

de make-up. 

 

 

5.6 Fornecedor F5 

 
 

O F5 é uma empresa de grande porte do setor têxtil que atua no país há 

mais de 30 anos. Sua fábrica está localizada na cidade de Americana em São Paulo 

e produz filamentos de poliéster, fornecendo poliéster texturizado para a OC.  

O processo de auditoria contou com a participação da gerente de vendas e 

do gerente de manufatura do F5. O tempo total de auditoria foi de 3 horas e 18 

minutos, com 34 minutos de intervalos. Devido à grande extensão da fábrica, o 

passo de realização da caminhada foi o mais demorado e durou 1 hora e 12 

minutos. 

O relacionamento do F5 com seus principais fornecedores é próximo e até 

inclui um processo formal de avaliação e feedback, porém os mesmos ainda não 

conseguem fazer entregas no modo JIT. O F5 pouco envolve seus clientes no 

desenvolvimento de produtos devido à estratégia de desenvolver produtos 

inovadores internamente. 

Na observação das práticas produtivas durante a caminhada pela planta 

foram observados um bom cuidado com a manutenção de equipamentos e fluxos 

produtivos bem definidos baseados na prática de agrupar processos iguais. Por 

outro lado, não foram observadas práticas de produção puxada, nem de 
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envolvimento dos funcionários na melhoria dos processos produtivos. O controle de 

processos existe, porém faltaram evidências que comprovassem a consistência e 

eficácia dessas práticas. 

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

44%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

45%, 48% e 46% respectivamente. Segundo dados históricos levantados junto à 

OC, seu desempenho como fornecedor foi avaliado em 77%. 

A OC tem diminuído o volume de compras desse fornecedor seguindo a 

diretriz corporativa de privilegiar a contratação de fornecedores globais que 

pertencem ao mesmo grupo da OC. 

 

 

5.7 Fornecedor F6 

 
 

O fornecedor F6 é uma empresa nacional do setor químico localizada na 

cidade de Nova Odessa em São Paulo. O foco de suas atividades é fornecer 

produtos químicos para o tratamento e tingimento de materiais têxteis. À OC ele 

fornece produtos químicos que auxiliam o tingimento de fios de algodão. 

A visita de auditoria foi acompanhada pelo técnico de processos e pela 

gerente de vendas que atende a OC. O tempo total da visita foi de 3 horas e 20 

minutos, sendo 2 horas e 33 minutos de tempo líquido de auditoria.  

O relacionamento de F6 com seus fornecedores é bastante próximo pois sua 

direção considera que a qualidade dos produtos que fornece é chave para a 

qualidade de seus produtos. A matéria prima é produzida em grandes lotes e não é 

entregue no modo JIT.  

O F6 também interage bastante com seus clientes no desenvolvimento de 

produtos e aplicações para os mesmos. Procuram fazer visitas técnicas e educativas 

nos clientes e propor soluções para os problemas de processo dos mesmos. 

Suas práticas produtivas não seguem os princípios da produção puxada. O 

fluxo contínuo, por exemplo, não é buscado devido às características de seus 

produtos que em geral são fabricados em bateladas em grandes tanques de mistura. 
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No entanto, é uma organização que exerce um forte controle de processos, aplica 

boas práticas de manutenção e promove o envolvimento dos funcionários.  

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

51%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

71%, 50% e 44% respectivamente. Segundo dados históricos levantados junto à 

OC, seu desempenho como fornecedor foi avaliado em 85%. A OC considera um 

bom fornecedor, no entanto o custo é considerado alto. Embora seja considerado 

como um bom fornecedor, muitos produtos comprados do F6 têm sido foram 

substituídos por outros de fornecedores globais que oferecem melhores preços. 

 

 

5.8 Cliente C1 

 
 

O cliente C1 é uma indústria do ramo têxtil especializada em bordados 

industriais. Está localizada na cidade de São Paulo e atua no mercado há mais de 

20 anos. A OC é fornecedor da principal matéria prima utilizada por C1. 

A visita para realização da auditoria foi acompanhada pelos dois donos que 

participaram de todo o processo. O tempo total de permanência na empresa foi de 3 

horas e 16 minutos, tendo o procedimento de auditoria tomado 2 horas e 37 minutos. 

Esta empresa mantém bom relacionamento com seus fornecedores, 

inclusive a OC, prezando por um contato direto e uma relação de longo prazo com 

poucos fornecedores, porém não busca recebimento no modo JIT e não envolve os 

fornecedores em questões internas da empresa e no gerenciamento de seus 

estoques.  

A relação do C1 com seus clientes é ainda mais próxima, sendo que a gama 

de produtos é definida em função das necessidades dos clientes que estão 

diretamente envolvidos com o departamento de marketing do C1 e, 

consequentemente, sua produção é totalmente customizada. 

Na fábrica do C1 diversas práticas enxutas estão implementadas como 

seguem: a produção é puxada pela venda do produto, o fluxo é bem organizado, o 

estoque em processo é bem controlado, as máquinas possuem setup rápido e 
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recebem manutenção regularmente e o envolvimento dos funcionários na melhoraria 

dos processos é estimulado.  

Sendo o mercado de bordados um mercado essencialmente de moda, para 

ser competitivo nele é preciso possuir fortes competências de produção. Na auditoria 

realizada na fábrica do C1 seu grau de aderência às práticas de produção enxuto foi 

avaliado em 65%, sendo que as maiores pontuações foram atingidas nos quesitos 

de produção. Os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

59%, 71% e 73% respectivamente. 

 

 

5.9  Cliente C2 

 
 

O cliente C2 é uma empresa do setor têxtil especializada na confecção de 

roupas jeans. Localizada em Sorocaba no interior de São Paulo, atua há mais de 30 

anos no mercado brasileiro. A OC fornece linhas para costura e zíperes para a 

confecção dos produtos do C2.  

A visita de auditoria foi acompanhada pelo gerente de compras, o gerente de 

produção e o responsável pela área de qualidade.  O tempo total de permanência na 

empresa foi de 4 horas e 3 minutos, sendo que o tempo dedicado ao procedimento 

de auditoria foi de 3 horas e 22 minutos. 

O C2 cultiva um relacionamento próximo com seus fornecedores chave, 

sendo que todos os principais fornecedores são parceiros de longa data. Embora 

não mantenha um procedimento formal de avaliação de fornecedores, a gerência do 

C2 procura dar aos seus fornecedores o feedback necessário. Em relação às 

entregas dos insumos comprados não exige que sejam feitas no modo JIT e não há 

influência de seus fornecedores no gerenciamento de seus estoques. Quanto à 

participação de fornecedores no desenvolvimento de produtos, isto ocorre apenas 

com fornecedores de produtos químicos. 

O relacionamento do C2 com seus clientes também é próximo sendo que a 

partir do feedback dos mesmos são realizados esforços de melhoria. A seus 

clientes, C2 oferece produtos customizados, porém mais focados em diferenciação 
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de lavagens e não de modelos. A maioria dos clientes de C2 compartilha 

informações de planejamento de sua demanda futura. 

Na fábrica de C2, algumas práticas enxutas estão bem implementadas o que 

se pode notar pelo fluxo claramente organizado por família de produtos e por tipo de 

processos, pelos equipamentos que contam com operações de setup rápido e pela 

manutenção que é bem planejada e executada. No entanto ainda não implantou 

boas práticas de produção puxada, e consequentemente opera com níveis de 

estoque em processo altos. 

Assim como C1, o cliente C2 também está estabelecido em um mercado de 

moda em a que previsibilidade de demanda é baixa e a velocidade de reação 

requerida é alta. Por outro lado, seus produtos não mudam tanto quanto os 

oferecidos por C1, e as diferenciações que são demandadas estão mais focadas nos 

processos finais de lavagem. O seu grau de aderência às práticas de produção 

enxuta geral ficou em 64%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam 

de modo mais específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e 

entrega, foram de 67%, 68% e 70% respectivamente.  

 

 

5.10 Cliente C3 

 

 

O Cliente C3 produz capas para assentos de automóveis, portanto, apesar 

de possuir processos de confecção, está inserido no contexto da indústria 

automobilística. A empresa está localizada na região de Itaquaquecetuba em São 

Paulo e atende as principais montadoras do país. A OC é considerada um dos 

principais fornecedores de C3, pois fornece em torno de 50% das linhas para 

costura das capas.  

A visita de auditoria foi agendada com três semanas de antecedência e foi 

acompanhada pela supervisora de compras e pelo engenheiro responsável pela 

produção. O tempo total de permanência na empresa auditada foi de 2 horas e 41 

minutos, sendo que o tempo de realização do procedimento de auditoria foi de 2 

horas e 24 minutos e o tempo restante foi consumido nos intervalos entre os passos 

do procedimento.  
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O relacionamento do C3 com seus fornecedores é próximo. O C3 não possui 

mais do que 10 fornecedores chave, entre eles a OC, e com estes mantém bom 

relacionamento e contratos de longa data. Nenhum de seus fornecedores realiza 

entregas no modo JIT ou interferem no gerenciamento de seus estoques.  

Os clientes do C3 são as montadoras de automóveis que exigem elevado 

desempenho de deus fornecedores e influenciam diretamente na oferta dos produtos 

a serem fabricados e no planejamento de sua demanda. As montadoras auditam as 

operações do C3 e fornecem feedback com frequência. 

Na fábrica do C3 foi possível observar processos enxutos balanceados 

agrupados por família de produtos e por tipo de processo em que há pouco estoque 

em processo. Apenas o primeiro processo é empurrado e os demais são puxados 

pelo processo da estação seguinte. A manutenção dos equipamentos é realizada de 

forma preventiva e com a ajuda dos próprios operadores de máquina. Todos os 

registros de manutenção são publicados próximos a cada equipamento. A aplicação 

do controle de processo é evidenciada pelos gráficos de controle publicados em 

cada setor de produção e a ocorrência de defeitos é amplamente divulgada no chão 

de fábrica.  

O seu grau de aderência às práticas de produção enxuta geral ficou em 

83%, enquanto os graus de aplicação das práticas que apoiam de modo mais 

específico o seu desempenho em termos de qualidade, custo e entrega, foram de 

87%, 85% e 86% respectivamente. 

No próximo Capítulo, os resultados levantados pela aplicação do 

procedimento de auditoria proposto para qualificação de fornecedores nas 10 

organizações apresentadas neste Capítulo são inicialmente analisados à luz da 

questão de pesquisa Q1 e, em seguida, são discutidas as questões Q2 e Q3. 
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6 ANALISE DO MÉTODO PROPOSTO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OPERACIONAIS DE FORNECEDORES. 

 

 

6.1 Aplicabilidade do procedimento de auditoria proposto 

 

 

A questão de pesquisa Q1 refere-se à aplicabilidade do procedimento de 

auditoria proposto para a qualificação das competências operacionais de 

fornecedores em termos de qualidade, custo e entrega sob a perspectiva do 

pensamento enxuto respeitando as restrições assumidas no contexto da indústria 

têxtil brasileira. A motivação desta questão é verificar se o procedimento de auditoria 

proposto é operacionalizável, ou seja, se tem condições de ser aplicado 

considerando tais restrições práticas. Assim, para avaliar a aplicabilidade do 

procedimento, foram analisados os resultados obtidos pela emulação de sua 

aplicação nas organizações descritas no Capítulo 5 diante das restrições de tempo, 

recursos do comprador (auditores) e recursos do fornecedor (auditados) observadas. 

Conforme descrito no protocolo de pesquisa (Anexo II), em todas as visitas 

de auditoria foram coletados dados de tempo e número de auditados, já o número 

de recursos mobilizados da organização compradora foi fixado em dois auditores. 

A amostra de organizações selecionadas para aplicação do procedimento de 

auditoria, conforme apresentada na Figura 4.3, abrange a OC, 6 de seus 

fornecedores (F1 a F6) e 3 de seus clientes (C1 a C3), totalizando 10 empresas. 

Apesar de integrados à cadeia de suprimentos têxtil, nem todas as empresas desta 

amostra são classificadas como têxteis. O Quadro 6.1 mostra a classificação das 

empresas auditadas de acordo com o tipo de atividade industrial que executam. Das 

empresas auditadas, 40% não são indústrias têxteis o que torna o estudo mais 

abrangente e representativo da diversidade da cadeia. 

Os dados de tempo medidos durante as visitas estão apresentados na 

Figura 6.1. A quantidade de profissionais das organizações auditadas que 

participaram em cada passo do procedimento de auditoria é apresentada no Quadro 

6.2, onde os maiores valores de cada passo estão destacados em vermelho. 
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Quadro 6.1 – Classificação das empresas auditadas segundo suas atividades industriais 

 

 
Quadro 6.2 – Número de pessoas auditadas na execução do procedimento de auditoria 

 

O tempo do Passo 1 do procedimento não foi coletado pois trata-se do 

tempo de preparação para a realização de uma determinada visita e é realizado com 

antecedência de, no mínimo, uma semana. Essa preparação deve ser realizada 

conforme um cronograma estabelecido pela organização compradora e os recursos 

e tempo requeridos para isso devem estar previstos pela mesma. 

O tempo médio total de realização de visita de auditoria foi de 3 horas e 2 

minutos, incluindo os tempos de espera. A auditoria que exigiu o maior tempo foi 

realizada no cliente C2 tendo durado 4 horas e 3 minutos. 

O primeiro ponto a ser notado é que existe uma diferença entra a soma dos 

tempos de duração de cada passo do procedimento de auditoria e o tempo total de 

realização da visita de auditoria. Isso se deve aos intervalos, ou esperas, que muitas 

vezes ocorrem entre um passo e outro. Em geral, a ocorrência desses intervalos 

depende da organização auditada e tipicamente são causados por pausa para café, 

necessidade de aguardar os auditados, adequação aos requisitos de segurança 

para visitar a fábrica e conversas sobre outros assuntos não relacionados à 

auditoria. Em média os tempos desses intervalos totalizaram 33 minutos em cada 

empresa auditada, sendo que no fornecedor F3 foi observado o maior total de tais 

tempos que foi de 57 minutos. O fornecedor F3 teve o volume de negócios com a 

Atividade Industrial Organização Total %

Têxtil OC, F1, F3, F5, C1 e C2 6 60%

Química F6 1

Automotiva C3 1

Metalúrgica F2 1

Plástico F4 1

40%
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OC reduzido, portanto aproveitou a visita das auditorias para lhes apresentar novos 

produtos e suas vantagens. 

As razões das variações de tempos dependem das características de cada 

passo. No passo 2, recepção e apresentação, a média dos tempos medidos foi de 

25 minutos. Esse tempo variou em função das dúvidas manifestadas pelos 

auditados e seu interesse pelo procedimento de auditoria. Os maiores tempos nesse 

passo foram observados nos clientes, sendo que no C2 foi registrado o maior tempo. 

Os clientes tiveram mais dúvidas em relação ao procedimento uma vez que não é 

prática comum ser auditado por um fornecedor. Em tais situações, os auditores 

procuraram explicar que não se tratava de uma auditoria de qualificação e sim de 

um benchmarking das competências operacionais dos mesmos. No passo 2 houve 

um maior envolvimento de pessoas da empresa auditada nos fornecedores, nos 

quais observou-se o interesse de um maior número de pessoas da empresa 

auditada em participar da recepção e abertura da auditoria. Isso era esperado já que 

os fornecedores têm interesse na continuidade dos negócios com a OC. 

O passo 3.1, entrevistas, foi dividido em duas partes: a primeira foi a da 

entrevista direcionada ao processo de compras, composto pelos quesitos de 

avaliação Q1 a Q12 do instrumento de coleta de dados sobre as competências 

operacionais e a segunda parte foi a da entrevista direcionada ao processo de 

vendas, composto pelos quesitos Q13 a Q17. A média dos tempos da entrevista foi 

de 15 minutos para o processo de compras e de 10 minutos para o processo de 

vendas. Os tempos dessas entrevistas não variaram muito, com exceção do tempo 

da entrevista de vendas no fornecedor F6 que detalhou o processo de envolvimento 

dos clientes no desenvolvimento dos produtos e nos serviços de pós-vendas 

prestados. O número de auditados variou dependendo da natureza do 

relacionamento da empresa auditada com a OC. Nos fornecedores os auditados 

foram acompanhados por um profissional da área de vendas durante todo o 

procedimento, já o profissional da área de compras participou somente da entrevista 

do processo de compras. Nos clientes aconteceu o inverso, ou seja, os profissionais 

de compras acompanharam os auditados em todos os passos do procedimento e o 

profissional de vendas comparecia apenas na entrevista direcionada ao processo de 

vendas. O fornecedor F3 foi o que dedicou mais profissionais às entrevistas do 

passo 3.1, que foram até acompanhadas por profissionais que não são da área de 
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compras ou vendas. Conforme já explicado, o fornecedor F3 tinha interesse em 

aumentar os negócios com a OC. 

O passo que tomou maior tempo e apresentou maior variação de tempos foi 

o 3.2, de visita à planta. Os auditores caminharam pelo processo de produção dos 

auditados para observar os quesitos de avaliação Q18 a Q41 do instrumento de 

coleta de dados sobre as competências operacionais. Estes 24 quesitos estão 

organizados e, 6 grupos de práticas relacionadas aos seguintes temas: produção 

puxada, fluxo, setup, controle de processos, manutenção produtiva e envolvimento 

de funcionários. Um fator chave para tornar a caminhada na planta mais objetiva é 

restringi-la aos processos de interesse da organização auditora. Nos fornecedores 

os auditados limitaram a caminhada apenas aos processos que compõem a 

realização do produto fornecido à OC. Nos clientes os auditados conduziram a 

caminhada pelos processos que utilizam os produtos fornecidos pela OC. Já na OC, 

que foi a primeira a ser avaliada e serviu de ambiente para realização do teste piloto, 

todos os processos foram visitados e, portanto, a caminhada nela realizada foi a 

mais longa tendo durado 1 hora e 23 minutos. Os tempos de caminhadas pelas 

plantas variaram conforme o número de processos auditados e sua média foi de 1 

hora e 2 minutos. Em algumas organizações apenas o profissional da área de 

manufatura participou da caminhada com os auditores, enquanto em outras 

incluíram o profissional da área de vendas ou de compras também acompanhou. Os 

auditores, esporadicamente, fizeram perguntas aos operadores dos processos de 

produção observados, porém com o cuidado de não atrapalhar as tarefas que eram 

realizadas no momento da caminhada. O fornecedor F3 designou o maior número 

de participantes nesse passo do procedimento de auditoria.  
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Figura 6.1 – Tempo de execução do procedimento de auditoria de competências operacionais nas organizações selecionadas 

(dados em horas e minutos no formato hh:mm) 
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A atribuição de notas, passo 3.3, conforme o procedimento de auditoria 

elaborado, não envolve a participação de pessoas da empresa auditada, no entanto 

precisa ser realizada antes do encerramento da visita para que os auditores não 

percam informações importantes. Todas as notas foram atribuídas pelos 2 auditores 

que realizaram as visitas nas 10 empresas avaliadas neste trabalho, sem a 

participação de pessoas das empresas auditadas. O tempo médio para atribuição de 

notas foi de 26 minutos. Esse tempo foi maior nas empresas em que foi necessário 

observar um número maior de processos devido à necessidade de avaliar não 

apenas a qualidade, mas a abrangência de aplicação das práticas, conforme 

mostrado na Figura 3.3. O menor tempo de atribuição de notas foi observado na OC, 

pois os auditores tinham maior conhecimento de seus processos e práticas. 

O fechamento, último passo da auditoria, foi o mais rápido por ser 

simplesmente destinado ao esclarecimento de dúvidas e formalização dos 

agradecimentos. Em média esse passo levou 9 minutos, e o maior tempo observado 

para sua realização foi de 14 minutos. Já em relação à participação de profissionais 

da organização auditada foi o que, em geral, envolveu maior número de pessoas 

com uma média 2,4 participantes.  

Durante a realização do procedimento de auditoria de competências 

operacionais das empresas o pesquisador pode notar que muitos quesitos presentes 

no instrumento de coleta de dados precisavam de informações adicionais que 

possibilitassem evidenciar mais facilmente e rapidamente a real situação da prática 

focada. Os quesitos do instrumento de coleta de dados têm como característica o 

fato de estarem redigidos na forma de afirmações (ver Anexo I) e isso pode induzir a 

resposta do auditado, principalmente nas entrevistas. Assim, o pesquisador elaborou 

uma relação de perguntas auxiliares a serem exploradas nos questionamentos a 

serem dirigidos aos profissionais da organização auditada que podem facilitar a 

obtenção de informações mais objetivas. Estas perguntas auxiliares não se limitam a 

traduzir os quesitos em questões, elas facilitam o entendimento do auditado e 

ajudam a obter respostas que evidenciam a real situação da empresa em relação a 

cada quesito. Isso ficou claro desde a primeira aplicação do procedimento na OC, 

portanto as perguntas auxiliares foram incluídas tanto no protocolo de pesquisa 

(Anexo II) seguido para a realização das visitas de auditoria nas demais 9 empresas 

da amostra selecionada como no protocolo de aplicação do instrumento de coleta de 

dados proposto (Anexo III). Essas perguntas são ilustrativas e podem ser 
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melhoradas com base nos conhecimentos e experiência dos auditores que forem 

aplicar o procedimento proposto. As perguntas auxiliares ajudam a reduzir o tempo 

de auditoria e a melhorar a qualidade das respostas. Na realização de auditorias nas 

empresas examinadas neste trabalho, a maior necessidade de utilização das 

perguntas auxiliares foi observada no passo 3.1 do procedimento, ou seja, nas 

entrevistas. Já nas caminhadas pelas plantas as evidências foram sempre buscadas 

por observação direta dos auditores, portanto a necessidade de recorrer às 

perguntas auxiliares na caminhada pela planta só ocorre quando as práticas a que 

determinados quesitos se referem não são diretamente evidenciados. 

 
 
6.2 Usabilidade do roteiro de apoio à tomada de decisão proposto  

 

 

A questão de pesquisa Q2 foi elaborada para verificar se a utilização do 

roteiro de apoio à tomada de decisão proposto, utilizando dados obtidos por meio do 

procedimento de auditoria para qualificação de fornecedores, pode ajudar a evitar 

decisões equivocadas que podem ser tomadas na gestão da base atual de 

fornecedores caso apenas a experiência do comprador e dados históricos de seu 

desempenho sejam levados em consideração. As recomendações para tomada de 

decisão partem do posicionamento dos fornecedores no Quadro de Apoio à Tomada 

de Decisão proposto na Seção 3.2, considerando o porcentual do seu grau de 

aderência às práticas da produção enxuta, obtido por meio da aplicação do 

procedimento de auditoria para qualificação de fornecedores (Seção 3.1) e seus 

dados históricos de desempenho dos fornecedores. Os resultados da aplicação do 

procedimento de auditoria nos 6 fornecedores da amostra pesquisada foram 

descritos no Capítulo 5 e estão resumidos na Tabela 6.1.  

Os resultados históricos de desempenho dos fornecedores, conforme 

explicado na Seção 3.2, dependem do método de coleta de dados que a 

organização compradora utiliza. No caso da OC é utilizado um método de 

identificação de falhas cometidas no atendimento de seus pedidos que são 

computados como deméritos na avaliação do desempenho histórico do fornecedor 

responsável. A cada entrega o fornecedor acumula 10 pontos caso seja cumprida 

sem falha. Porém, se for constatada alguma não conformidade no pedido o 
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fornecedor perde pontos de acordo com seu nível de severidade, a gerência da OC 

entende como não conformidade qualquer desvio do produto ou do serviço do 

fornecedor em relação às especificações acordadas em contrato. Os níveis de 

severidade considerados pela OC e os deméritos atribuídos a cada um deles são 

definidos conforme seguem:  

• Severidade nível 1 (S1) – demérito de 10 pontos: não conformidade não 

afeta o cliente final e não causa parada na produção da OC. 

• Severidade nível 2 (S2) – demérito de 20 pontos: não conformidade não 

afeta o cliente final, porém causa parada na produção da OC. 

• Severidade nível 3 (S3) – demérito de 40 pontos: não conformidade afeta 

o cliente final, não importando se causa ou não causa parada na 

produção da OC. 

 

Tabela 6.1 – Resultados da auditoria de competências dos fornecedores estudados 

  

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
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Qualidade 58% 36% 86% 32% 45% 71% 

Custo 62% 38% 73% 36% 48% 50% 

Entrega 59% 37% 65% 40% 46% 44% 

Geral 56% 36% 72% 34% 44% 51% 

 

Para se obter dados de desempenho histórico dos fornecedores 

considerados foram coletados junto à área de compras da OC, os dados de 

deméritos dos últimos 100 pedidos de cada fornecedor. De acordo com o método 

adotado pela OC, a pontuação máxima que um fornecedor pode atingir no 

atendimento de 100 pedidos é de 1000 pontos. Os resultados apresentados na 

Tabela 6.1 foram obtidos pela Equação 5 a partir dos dados coletados. 

A partir do porcentual de desempenho histórico (Tabela 6.2) e do porcentual 

do grau de aderência geral às práticas da produção enxuta (Tabela 6.1) dos 6 

fornecedores avaliados, foi possível posicioná-los no Quadro de Apoio à Tomada de 

Decisão como ilustra a Figura 6.2. Neste quadro foram utilizadas cores diferentes em 

cada quadrante para facilitar a identificação dos mesmos. 
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Tabela 6.2 – Porcentuais de desempenho histórico dos fornecedores considerados de acordo com o 

método de avaliação atual da OC. 

  

Número de não conformidades identificadas em 100 
pedidos 

Severidade Peso F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S1 10 3 1 2 2 1 5 

S2 20 2 3 4 20 7 3 

S3 40 6 2 1 3 2 1 

Total de deméritos 310 150 140 540 230 150 

% Desempenho histórico 69% 85% 86% 46% 77% 85% 

 

Conforme o roteiro de apoio à tomada de decisão (Figura 3.5), após o 

posicionamento dos fornecedores no quadro, o mesmo foi enviado aos compradores 

responsáveis juntamente com as pontuações atribuídas aos quesitos avaliados no 

instrumento de auditoria para que eles analisassem a situação de cada fornecedor.  

Do grupo de fornecedores estudados apenas F6 ficou muito próximo ao limite entre 

dois quadrantes. Embora com o porcentual de 85% de desempenho histórico o F6 

esteja na metade superior do quadro, devido ao grau limítrofe de 51% atribuído à 

sua aderência às práticas de produção enxuta ele ficou posicionado entre os 

quadrantes 3 e 4. Após análise dos dados apresentados, o comprador responsável 

decidiu que F6 deveria ser mantido no quadrante Confiança alegando que suas 

competências operacionais estavam adequadas às necessidades da OC. 

Assim, o Quadro de Apoio à Tomada de Decisões (Figura 6.2) foi mantido 

inalterado após as análises a partir da experiência dos compradores e 

consequentemente, as recomendações finais para a tomada de decisão propostas 

também foram mantidas. Com o objetivo de comparar as recomendações baseadas 

neste quadro (O2) com as decisões tomadas pela OC sem o método proposto (O1), 

foram levantadas junto à área de compras da OC a posição que ela havia assumido 

quanto a manter ou eliminar cada fornecedor e em aumentar ou reduzir a 

participação do mesmo na base atual de fornecedores. O Quadro 6.3 compara estas 
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decisões com as recomendações finais levantadas pela aplicação do roteiro de 

apoio à tomada de decisão proposto (tratamento X) evidenciando se foram ou não 

constatadas diferenças entre O1 e O2 (ver seção 4.5.2). 

 

 
Figura 6.2 – Posicionamento dos fornecedores estudados no Quadro de Apoio à Tomada de Decisão 
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Quadro 6.3 – Comparativo entre a forma como os fornecedores estudados têm sido tratados pela OC 

e as recomendações do roteiro de apoio à tomada de decisão 

 

Para aprofundar a análise da comparação apresentada no Quadro 6.3, este 

estudo buscou detalhes na forma como a OC toma decisões no seu processo 

avaliação de fornecedores. Um dos componentes de informação considerado na 

aplicação do roteiro proposto foi o desempenho histórico que foi apresentado na 

Tabela 6.1. Analisando o método de medição de desempenho histórico adotado pela 

OC foi possível perceber que as não conformidades identificadas que são 

computadas como deméritos, estão relacionadas a problemas de qualidade e 

entrega. A gerência da OC entende como não conformidade de qualidade, qualquer 

desvio de características do produto ou do serviço recebido em relação à sua 

especificação. Quanto à entrega, é considerada como não conformidade, qualquer 

desvio em tempo ou quantidade na entrega do produto ou serviço em relação ao 

acordado no pedido ou no contrato. Apesar de verificar falhas de qualidade e 

entrega, a OC não define indicadores separados para cada um deles, portanto foi 

necessário realizar uma análise cuidadosa nos dados levantados para separar os 

deméritos atribuídos por não conformidades relacionadas a cada um desses 

objetivos de desempenho. Após essa separação, foi realizado o cálculo de 

indicadores porcentuais de desempenho histórico em relação a cada um desses dois 

objetivos conforme as Equações 6 e 7, admitindo que a pontuação máxima que 

pode ser atingida nesses 2 indicadores é 500, ou seja, metade de pontuação 



124 
 

 
 

máxima de 1000 do indicador de desempenho histórico geral. A Tabela 6.3 

apresenta os deméritos e os porcentuais de desempenho histórico para os objetivos 

de qualidade e entrega. 

 

%*+�,
���� =  1 −
4,5∗ �����çã� �á���� @ ����� �� ���é����% �� -��������

4,5∗ �����çã� �á����
× 100 (6) 

%6�2��7� =  1 −
4,5∗ �����çã� �á���� @ ����� �� ���é����% �� �����8�

4,5∗ �����çã� �á����
× 100 (7) 

 

Tabela 6.3 – Porcentuais de desempenho histórico em qualidade e entrega dos fornecedores 

estudados obtidos a partir do método de avaliação atual da OC 

Número de não conformidades identificadas em 100 pedidos 

Severidade Peso 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Q E Q E Q E Q E Q E Q E 

S1 10 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 4 1 

S2 20 0 2 1 2 2 2 10 10 4 3 3 0 

S3 40 5 1 2 0 0 1 3 0 1 1 0 1 

Total de deméritos 210 100 100 50 50 90 340 200 130 100 100 50 

% Desempenho histórico 58% 80% 80% 90% 90% 82% 32% 60% 74% 80% 80% 90% 

 

Mesmo o desempenho histórico sendo um componente de informação chave 

para a OC tomar decisões, existe a limitação de ele não refletir as competências 

operacionais relacionadas a custo. Essa limitação do método de avaliação de 

desempenho histórico adotado pela OC faz com que os seus compradores 

considerem o preço como outra informação que influencia na tomada de decisão. 

Segundo a política de compras da OC, todas as negociações de contrato requerem 

cotações de 3 diferentes fornecedores antes da tomada de decisão. Essa prática 

permite que os compradores avaliem o preço de um dado fornecedor em relação a 

outras ofertas encontradas no mercado. Assim, foi necessário solicitar aos 

compradores que atribuíssem uma nota para o custo dos produtos de cada 

fornecedor numa escala que varia de 0  a 10, baseando-se nos seguintes critérios: 
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• Valor ofertado em relação aos da concorrência – Comparativo realizado 

de acordo com a política da OC que exige um mínimo de 3 cotações por 

tipo de insumo comprado. 

• Flexibilidade na negociação de aumento de preços – Flexibilidade do 

fornecedor em negociar reduções e pedidos de remarcação de preço, de 

acordo com a experiência do comprador ao longo dos anos de 

relacionamento com esse fornecedor.  

• Fornecedor pertence ao mesmo grupo da OC – No caso de preços 

semelhantes, a OC privilegia fornecedores que pertencem ao mesmo 

grupo que ela. 

• Fornecedor único para tipo de insumo cotado – Alguns tipos de insumo 

são muito customizados ou detém patente da OC. Nestes casos a política 

de 3 cotações não se aplica. 

 

As notas atribuídas ao preço dos fornecedores avaliados, já transformadas 

em porcentuais estão apresentadas não Quadro 6.4, 

 

 
Quadro 6.4 – Porcentuais de desempenho de fornecedores em preço baseados nos critérios 

utilizados pelos profissionais de compras da OC 

 

A partir da análise detalhada dos dados históricos e da informação de preço 

feita pela OC foi possível elucidar as razões das diferenças entre as recomendações 

obtidas da aplicação do roteiro de apoio à tomada de decisões e as decisões atuais 

da OC reveladas pelo Quadro 6.3.  
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O Fornecedor F1 ficou posicionado no quadrante de confiança, no entanto é 

importante destacar que neste quadrante é o fornecedor com desempenho histórico 

mais baixo. Na Tabela 6.3 pode ser observado que os deméritos que penalizaram 

seu desempenho devem-se em grande parte aos problemas de qualidade que 

causou à OC. Isso é confirmado pelos dados levantados por meio da auditoria que 

indicaram o mesmo porcentual para seu grau de competência em qualidade. 

Segundo os resultados da auditoria, o grau da competência em entrega não foi 

muito melhor que o da competência em qualidade, no entanto, poucos problemas de 

desempenho na entrega foram constatados no histórico considerado. Isso se 

justifica pelo fato da OC manter estoques mais altos dos produtos desse fornecedor. 

Assim sendo, a melhoria dessa competência poderia ajudar a OC a reduzir a 

alocação de capital de giro em estoques. Em relação ao preço, por se tratar de uma 

empresa que pertence ao mesmo grupo da OC, o F1 oferece o melhor preço do 

mercado, no entanto, a auditoria mostrou que existem pontos a melhorar nas 

competências operacionais relacionadas ao desempenho desse fornecedor em 

custo, indicando que há condições para ele reduzir ainda mais o preço cobrado da 

OC. A decisão de manter o fornecedor F1 como parceiro é corroborada pelas 

recomendações obtidas do roteiro de apoio à tomada de decisões proposto, porém é 

importante lembrar que, como seu posicionamento está próximo do quadrante 3 

(Controle), ele deveria gerar ações para que melhorar as suas competências em 

qualidade. 

No mesmo quadrante 4 (Confiança), ficou posicionado o fornecedor F3 que 

entre todos casos estudados foi o que demonstrou maior grau de aderência às 

práticas enxutas e melhor desempenho histórico, o que lhe garantiu o melhor 

posicionamento no Quadro de Apoio à Tomada de Decisão dentre todos os 

fornecedores estudados. Segundo dados obtidos por meio da auditoria 

apresentados na Tabela 6.1, seu grau de aderência ao conjunto de práticas enxutas 

que apoia, especificamente, cada um dos objetivos de QCE foi superior a 65% em 

todos os três e a efetividade dessas competências tem refletido nas poucas não 

conformidades de qualidade ou entrega constatadas em seu histórico de 

desempenho. Por outro lado a OC considera o preço desse fornecedor caro e 

decidiu diminuir a participação do mesmo em suas compras, privilegiando um 

fornecedor colombiano que pertence ao mesmo grupo da OC. Ainda não foi 

realizado nenhum procedimento de auditoria neste fornecedor colombiano e em seu 
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histórico já constam deméritos por falhas em qualidade e entrega, e, além disso, os 

preços das importações de seus produtos estão sujeitos a variações cambiais e 

podem ficar iguais ou maiores que os preços do F3. Assim, a OC parece ter tomado 

uma decisão equivocada ao reduzir as compras dos produtos do F3, já que as suas 

competências em QCE e seu desempenho histórico o credenciam como um 

fornecedor que deveria ser mantido e privilegiado. 

Ainda no quadrante 4 está posicionado o fornecedor F6 que demonstrou um 

bom desempenho histórico de 85%, mas um grau de aderência às práticas de 

produção enxuta de 51%. Nesse fornecedor nota-se uma discrepância entre o 

desempenho histórico alcançado e os resultados da auditoria de suas competências 

operacionais. Isso significa que F6 pode ser uma empresa que consegue atingir 

bons resultados operacionais sem ter avançado na implementação das práticas 

preconizadas pelo pensamento enxuto. Vale observar que F6 é uma indústria do 

setor químico que processa insumos básicos em grandes lotes utilizando instalações 

e processos cujas características não permitem operar em fluxo contínuo e com 

flexibilidade, embora tais atributos sejam importantes na cadeia têxtil. Assim, a 

decisão da OC em manter F6 parece acertada é essa decisão foi corroborada pela 

aplicação do roteiro de apoio a tomada de decisão. 

Já no quadrante 3 (Controle), está posicionado o fornecedor F2 que 

demonstrou desempenho histórico muito bom, porém com baixo grau de aderência 

às práticas de produção enxuta. As características de F2 são muito similares às de 

F6. Por se tratar de uma organização do setor de metalurgia com equipamentos que 

processam insumos básicos em lotes grandes, as possibilidades de explorar 

efetivamente a aplicação das práticas enxutas são limitadas. No entanto, isso não 

significa que a empresa não tem competências operacionais boas, mas está sujeita 

a certas restrições para avançar na adoção de práticas enxutas pelas caraterísticas 

de seu processo. Assim, a decisão da OC em manter F2 sem buscar alternativas 

parece plausível, mas não é totalmente corroborada pela recomendação do roteiro 

de apoio à tomada de decisão. Devido às características do produto comprado de F2 

e de seu processo de fabricação, não se pode dizer que é a decisão é equivocada. 

O fornecedor F5 também ficou posicionado no quadrante 3 (Controle), com 

um grau de aderência às práticas de produção enxuta de 44%, que é maior do que o 

atribuído a F2 obteve, e um indicador de desempenho histórico de 77%. Conforme 

pode ser constatado na auditoria de competências operacionais, de uma forma 
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geral, os processos não são enxutos, principalmente devido às suas práticas de 

produção empurrada, altos níveis de estoque em processo e falta de boas práticas 

para garantia da qualidade. No entanto, deve-se considerar que os produtos 

fornecidos para OC são básicos, os quais, em primeiro lugar, não requerem 

características diferenciadas ou customizadas e, em segundo lugar, são obtidos por 

meio de processos com baixa complexidade. Por essas características os problemas 

de qualidade são pouco evidenciados e o F5 prefere manter estoques mais altos a 

aprimorar o controle da qualidade para evitar problemas na entrega. A decisão da 

OC de manter o F5, mas reduzindo a sua participação nos contratos de 

fornecimento parece acertada já que os bons resultados históricos de F5 não são 

fruto de suas competências operacionais, mas sim das características de seu 

produto e de sua política de estoques para atendimento de pedidos. 

No quadrante 1 (Descrédito), ficou posicionado apenas o fornecedor F4, com 

baixo desempenho histórico e baixo grau de aderência às práticas de produção 

enxuta. Na auditoria de competência realizada no F4 foi claramente constatado, que 

seu grau de aderência às práticas de produção enxutas que apoiam, 

especificamente, cada objetivo de QCE, foi baixo para todos os três, e que tal 

fragilidade tem influenciado em seu desempenho histórico com uma quantidade 

relativamente elevada de falhas em qualidade e entrega. A ótima pontuação de 

100% dada pelos compradores ao F4 pelo seu preço sugere que a OC não percebe 

o real custo, o que é um erro já que os frequentes problemas de qualidade, como o 

defeito nas medidas de algumas peças citado na descrição de seu caso na Seção 

5.4, e paradas de produção por atraso, agregam custos à OC. A manutenção de F4 

como fornecedor sem reduzir sua participação nas compras realizadas pela OC é 

justificada pelos compradores pelo fato de envolver um insumo para o qual o custo é 

o critério mais importante. Contudo, neste caso é evidente que a OC está 

confundindo preço por custo levando-a a uma decisão equivocada. 

Segundo a análise da aplicação do roteiro de apoio à tomada de decisão nos 

6 casos estudados, é possível concluir que: 

• Em quatro (F1, F2, F5 e F6) dos 6 casos, ou seja, em 67% dos casos, 

houve concordância entre a forma de tratamento dedicada pela OC ao 

fornecedor em questão e a recomendação obtida por meio do roteiro 

proposto. Isso contribui para corroborar que a decisão tomada pela OC 

parece acertada. 
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• Em dois (F3 e F4) dos seis casos estudados, ou seja, em 33% dos casos, 

houve discordância e a análise mais detalhada desses casos possibilitou 

identificar dados e fatos que sugerem que a forma de tratamento 

dedicada pela OC parece estar equivocada. Isso contribui para que ao 

menos a gerência da OC reflita sobre estes casos para aprimorar seu 

processo de avaliação da base de fornecedores. 

 

 

6.3 Uso do método de avaliação proposto no monitoramento da base de 

fornecedores 

 

 

Conforme o escopo assumido nesta pesquisa, o método de avaliação de 

fornecedores proposto inclui além das etapas de qualificação e de tomada de 

decisão, a etapa de monitoramento da base atual de fornecedores. A questão de 

pesquisa Q3 busca esclarecer como o método de avaliação de fornecedores 

proposto pode apoiar a adoção de uma forma mais refinada de monitoramento para 

cada fornecedor da base atual. O monitoramento, além de envolver uma revisão do 

desempenho e uma avaliação das competências operacionais dos fornecedores de 

forma sistemática, também pode direcionar a atuação da organização compradora 

junto aos seus fornecedores para que estas busquem as melhorias necessárias em 

suas práticas a fim de alcançar e/ou manter um bom desempenho no atendimento 

de pedidos. O método de avaliação de fornecedores proposto traz informações 

detalhadas sobre os processos do fornecedor que ajudam a balizar esse 

monitoramento e que possibilitam refinar a maneira como a organização compradora 

gerencia sua base atual de fornecedores. 

A realização de entrevistas com os profissionais da área de compras da OC 

permitiu perceber que, de acordo com o tipo do insumo, um objetivo de desempenho 

operacional pode ser privilegiado em relação a outro. Isso pode ser percebido em 

alguns dos casos estudados, por exemplo, para o insumo fornecido pelo F4, o 

comprador claramente privilegia o objetivo de custo, porém o confunde com preço. 

Já para o insumo fornecido pelo F6 o objetivo privilegiado é qualidade. Dessa forma 

dependendo do insumo é dada maior importância a um determinado objetivo. A 

classificação da importância atribuída a cada objetivo pode ser utilizada para 
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priorizar as ações de melhoria a serem recomendadas aos fornecedores com base 

nos dados obtidos pela aplicação do procedimento de auditoria proposto.  

Conforme explicado na Seção 3.3, este estudo propõe o uso de uma versão 

adaptada da Matriz Importância-Desempenho para balizar o monitoramento da base 

de fornecedores. Para o posicionamento dos fornecedores estudados nesta matriz, 

foi necessário solicitar aos compradores da OC que classificassem cada um dos três 

objetivos de desempenho de QCE, segundo sua importância em relação ao insumo 

fornecido. Abaixo seguem as explicações da OC para cada possibilidade de 

classificação dos objetivos de desempenho ordenados da menor para maior 

importância: 

• 3° Qualidade, 2° Custo e 1° Entrega – Fornecimento de insumos que 

necessitam entrega rápida, já que sua falta pode parar a produção pois os 

níveis de estoques em que são mantidos são baixos. Em geral são 

insumos que não compõem o produto final da OC, portanto seu custo é 

considerado mais importante que sua qualidade.  

• 3° Qualidade, 2° Entrega e 1° Custo – Fornecimento de insumos de 

elevado custo que não compõem o produto final da OC. A qualidade é 

considerada menos importante, pois o risco de alguma não conformidade 

de qualidade desse insumo afetar a qualidade do produto final da OC é 

muito baixo. Assim, sua entrega é considerada mais importante que sua 

qualidade e se busca manter estoques menores desses produtos de custo 

elevado. 

• 3° Custo, 2° Qualidade e 1° Entrega – Fornecimento de insumos que 

necessitam de entrega rápida, pois os níveis com que são mantidos no 

estoque da OC são baixos. A falta de insumos deste tipo pode parar a 

produção e os problemas na qualidade deste tipo de insumo podem 

refletir na qualidade do produto final da OC. Assim sua qualidade é 

considerada mais importante que seu custo. 

• 3° Custo, 2° Entrega e 1° Qualidade – Fornecimento de insumos que são 

considerados componentes principais do produto final da OC, cuja falta 

pode causar parada da produção e cujos problemas de qualidade podem 

comprometer a qualidade do produto final da OC. Para esse tipo de 

insumo, a OC opta por manter menores estoques de tal modo que seu 
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giro mais rápido, sua entrega é considerada mais importante que seu 

custo. 

• 3° Entrega, 2° Custo e 1° Qualidade – Fornecimento de insumos que são 

considerados componentes principais do produto final da OC, cuja falta 

pode causar parada da produção e cujos problemas de qualidade podem 

comprometer a qualidade do produto final da OC. Para esse tipo de 

insumo a OC opta por manter maiores estoques ainda que seu giro seja 

menor, portanto seu custo é considerado mais importante que a entrega. 

• 3° Entrega, 2° Qualidade e 1° Custo – Fornecimento de insumos de fácil 

aquisição no mercado, mantidos com altos níveis de estoques na OC ou, 

portanto, o risco de sua falta causar parada da produção é baixo. Apesar 

de serem componentes do produto final da OC, a ocorrência de não 

conformidade em sua qualidade é de fácil detecção, portanto seu custo é 

considerado mais importante que sua qualidade.  

O Quadro 6.5 apresenta como, em função do tipo de insumo comprado, os 

objetivos de desempenho para os pedidos a serem atendidos pelo fornecedor dos 

casos considerados foram classificados em termos de importância. 

 

 
Quadro 6.5 – Importância atribuída a cada objetivo de QCE considerado na avaliação dos 

fornecedores objetos de estudo segundo os profissionais de compras da OC 

 

Com os dados da obtidos por meio da auditoria de competências e da 

importância atribuída aos objetivos QCE a serem buscados por cada fornecedor, foi 

possível aprofundar a análise do desempenho de cada fornecedor, preenchendo os 

dados levantados na Matriz Importância-Desempenho. Para fins desta análise, 

optou-se por criar uma matriz para cada fornecedor, as quais estão apresentadas 

nas Figuras 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8. 
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Figura 6.3 – Matriz Importância-Desempenho para o fornecedor F1. 

 

 
Figura 6.4 – Matriz Importância-Desempenho para o fornecedor F2. 
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Figura 6.5 – Matriz Importância-Desempenho para o fornecedor F3. 

 

 
Figura 6.6 – Matriz Importância-Desempenho para o fornecedor F4. 
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Figura 6.7 – Matriz Importância-Desempenho para o fornecedor F5. 

 

 
Figura 6.8 – Matriz Importância-Desempenho para o fornecedor F6. 

 

As matrizes apresentadas nas Figuras 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 mostram que, 

para todos os fornecedores estudados, nenhum de seus objetivos de desempenho 
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ficou posicionado na zona Excesso?. Abaixo segue uma análise dos resultados por 

essas matrizes por grupos de fornecedores posicionados nos mesmos quadrantes 

no Quadro de Apoio à Tomada de Decisão (ver Figura 6.2): 

• Fornecedores posicionados no quadrante 4 (Confiança) – F1, F3 e F6: 

Apenas o F3 mostrou ter desenvolvido competências minimamente 

aceitáveis para desempenhar bem em todos os objetivos. O F1 precisa 

buscar melhorias nas competências que apoiam a qualidade, que é seu 

objetivo ganhador de pedido. Já o F6, demonstrou ter desenvolvido 

competências um pouco abaixo do recomendado para assegurar bom 

desempenho tanto em termos de qualidade, que é seu objetivo ganhador 

de pedido, como em entrega, que é seu objetivo qualificador.  

• Fornecedores posicionados no quadrante 3 (Controle) – F2 e F5: Ambos 

os fornecedores precisam reforçar as competências operacionais que 

apoiam seu respectivo objetivo qualificador e ambos precisam 

implementar ações urgentes para desenvolver as competências 

operacionais requeridas para atingir bom desempenho em relação ao seu 

objetivo ganhador de pedidos. Nesses casos, o mais recomendável seria 

condicionar a manutenção do fornecedor à implementação de ações de 

melhoria das competências operacionais que estão relacionadas a esses 

objetivos.  

• Fornecedor posicionado no quadrante 1 (Descrédito) – F4: O fornecedor 

F4 necessita implementar ações urgentes para melhorar suas 

competências operacionais relacionadas ao custo que é seu objetivo 

ganhador de pedidos, além de se esforçar para reforçar suas 

competências relacionadas à qualidade que é seu objetivo qualificador. 

Vale destacar que em relação a um fornecedor posicionado no quadrante 

4, o mais recomendável seria substituí-lo e caso esta decisão seja tomada 

não haveria necessidade de monitorá-lo. Por outro lado, essas 

informações poderiam ser aproveitadas para que o fornecedor em 

questão estabeleça um plano de desenvolvimento das competências 

operacionais requeridas, caso se decida conceder-lhe nova oportunidade 

para permanecer na base atual de fornecedores ou para voltar a ser 

contratado. 
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O Quadro 6.6 resume as recomendações para o monitoramento de cada 

fornecedor estudado de acordo com a aplicação da Matriz Importância-Desempenho 

adaptada para avaliar o desempenho de cada fornecedor na busca dos objetivos de 

QCE. Dentre os 6 fornecedores estudados, apenas o fornecedor F3 apresentou 

desempenho adequado em todos os objetivos e, portanto, não necessita apresentar 

nenhuma ação de melhoria. Além do F3, os outros dois fornecedores do quadrante 

Confiança (F1 e F6), não necessitam de ações urgentes, mas o F1 necessita 

reforçar suas competências operacionais relacionadas à qualidade, enquanto o F6 

precisa reforçar suas competências operacionais relacionadas à qualidade e 

entrega. Já o F2 e o F5 necessitam implementar ações urgentes para a melhoria das 

suas competências operacionais relacionadas aos objetivos considerados pela 

compradora como ganhadores de pedido. Caso tais ações não sejam efetivas, isso 

pode influenciar a revisão da forma de tratamento dedicado pela compradora aos 

fornecedores em questão. No caso da organização compradora estudada na 

presente pesquisa, embora o roteiro de apoio à tomada de decisão tenha sugerido 

manter esses fornecedores, mas considerado uma possível redução do volume de 

compras dos produtos dos mesmos, a sua participação havia sido mantida. Por fim, 

embora a decisão da organização compradora seja de manter o F4 como fornecedor 

e sem redução de sua participação, esta análise adverte que esse fornecedor 

precisa tomar ações urgentes para desenvolver as competências operacionais que 

apoiam custo e ainda melhorar as competências operacionais que apoiam qualidade 

para não continuar prejudicando a OC com frequentes falhas no atendimento dos 

pedidos. 
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Quadro 6.6 – Recomendação para o monitoramento de fornecedores de acordo com aplicação da 

Matriz Importância-Desempenho adaptada para avaliação do desempenho na busca dos objetivos 

QCE 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões e recomendações 

finais deste estudo. Inicialmente apresenta-se um resumo do trabalho desenvolvido 

a partir do problema que motivou a pesquisa até a elaboração das propostas em 

busca dos objetivos assumidos. Em seguida são discutidos os objetivos e as 

questões de pesquisa à luz dos resultados obtidos. Também são discutidas as 

limitações das contribuições deste estudo e são propostos novos trabalhos 

relacionados ao tema focado. Por fim, são feitas algumas considerações finais sobre 

a pesquisa. 

Este trabalho foi motivado pela necessidade de buscar um método de 

avaliação que possibilite ao comprador avaliar efetivamente as competências 

operacionais de seus fornecedores que lhes possibilitem atingir o desempenho 

esperado no atendimento de pedidos. Dentre os critérios de seleção de 

fornecedores que a maioria dos estudos sobre este tema encontrados na literatura 

propõem considerar, destacam-se qualidade, custo e entrega. Apesar de definirem 

os critérios de seleção, estes estudos não se aprofundam em como medi-los e 

assumem que a qualificação de um fornecedor sob tais critérios na prática, em geral, 

acaba sendo baseada em desempenho histórico no atendimento de pedidos e na 

experiência dos profissionais da área de compras. O método proposto visou a 

adoção da auditoria de competências operacionais como um meio para agregar um 

terceiro componente de informação neste processo de avaliação. 

A abordagem adotada para a elaboração do método proposto foi a de 

verificar o grau de aderência às práticas preconizadas pelo pensamento enxuto, a 

qual se mostrou adequada às características e necessidades do setor têxtil. Na 

perspectiva do pensamento enxuto, qualidade, custo e entrega são também 

considerados como objetivos de desempenho centrais. Em seguida, com base em 

uma revisão da literatura, buscaram-se modelos de auditoria de competências 

operacionais sob a perspectiva do pensamento enxuto que pudessem servir de base 

à elaboração de um procedimento de auditoria de competências operacionais de 

fornecedores relacionadas às práticas de produção enxuta. Os dados observados na 

aplicação do procedimento de auditoria proposto juntamente com os dados de 

desempenho histórico disponíveis na organização compradora e a experiência dos 



139 
 

 
 

compradores tornaram possível a elaboração de um roteiro de apoio à tomada de 

decisão em relação aos fornecedores. Por fim, com os resultados dos graus de 

aderência às práticas de produção enxuta específicos para cada objetivo de 

desempenho obtidos na auditoria de competências operacionais e com as 

informações sobre a importância de cada objetivo de desempenho obtidos na 

organização compradora, foi possível adaptar o uso da Matriz Importância-

Desempenho proposta por Slack (1994), para balizar uma proposta de método que 

possibilita refinar o monitoramento da base de fornecedores da organização. 

 

 

7.1 Sobre os objetivos e questões de pesquisa 

 

 

O Objetivo 1 direcionou esta pesquisa à exploração da possibilidade de 

estender a abordagem de verificar a adoção das práticas promovidas pelo 

pensamento enxuto para o processo de avaliação das competências operacionais 

dos fornecedores em relação aos objetivos de qualidade, custo e entrega no 

contexto da indústria têxtil e o Objetivo 2 buscou a elaboração e teste de um método 

de avaliação das competências operacionais dos fornecedores em termos de 

qualidade, custo e entrega baseado na abordagem do pensamento enxuto. Para 

buscar estes objetivos, elaborou-se a questão de pesquisa Q1, a qual questiona 

sobre a aplicabilidade do procedimento de auditoria para qualificação de 

fornecedores respeitando as restrições de tempo, recursos do fornecedor e recursos 

do comprador, assumidas a partir das atuais características do mercado têxtil. 

Os resultados da aplicação do procedimento de auditoria proposto na 

amostra de organizações selecionada foram apresentados na Seção 6.1 e estão 

resumidos na Figura 6.1 e no Quadro 6.2 deste trabalho. O tempo médio de 

realização de auditoria com dois auditores foi de 3 horas e 2 minutos e o maior 

tempo medido foi de 4 horas e 3 minutos. Esse tempo foi suficiente para observar e 

avaliar os 41 quesitos que compõem o instrumento de coleta de dados proposto. 

Deve-se levar em consideração que o aumento do número de auditores pode não 

reduzir o tempo de auditoria, já que todos participam de todos os passos do 

procedimento durante a visita de auditoria à planta. A vantagem de aumentar o 

número de auditores seria a possibilidade de dividir as observações dos quesitos de 
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avaliação entre mais auditores, o que pode gerar informações em maior número e 

mais detalhadas sobre o processo auditado, as quais podem contribuir para 

melhorar o passo de atribuição de pontuação aos quesitos e, consequentemente, 

render resultados de auditoria mais aderentes à realidade. Um fator chave para 

alcançar um menor tempo de auditoria foi restringir as caminhadas na planta aos 

processos produtivos que têm relação com os produtos da organização compradora. 

Assim, nos fornecedores, apenas os processos relacionados à produção dos 

produtos fornecidos à OC foram visitados, já nos clientes foram visitados apenas os 

processos que utilizam os produtos da OC. Em relação à utilização dos recursos do 

fornecedor, ou seja, o número de participantes da empresa auditada, foi observada 

uma variação de 1 a 4 pessoas, dependendo do passo do procedimento que estava 

sendo aplicado. O passo que contou com maior número de participantes nas 

empresas fornecedoras foi o de fechamento, uma vez que os auditores tinham como 

prática convidar todos os participantes na realização deste passo. Em média em 

cada passo do procedimento de auditoria proposto houve o envolvimento de 2 

participantes da empresa auditada, com exceção do fornecedor F3 que envolveu 

mais pessoas devido ao seu interesse em aumentar os negócios com a OC. O 

presente estudo buscou o desenvolvimento de um procedimento de auditoria que 

empregasse o mínimo de recursos em termos de tempo e pessoas das 

organizações e as aplicações demonstraram que o procedimento proposto, além de 

poder ser colocado em prática, atende bem a esta necessidade. No entanto cabe a 

cada organização avaliar se conta com recursos qualificados para conduzir esse 

processo de avaliação da base de fornecedores e caso conte, decidir se irá designá-

los para isso. 

Em relação à adoção das práticas promovidas pelo pensamento enxuto, este 

trabalho constatou que, devido à extensão da cadeia têxtil e à diversidade das 

organizações que a compõem, alguns fornecedores não são aderentes às práticas 

de produção enxuta por produzirem insumos básicos, cujas características de 

fabricação envolvem instalações que processam em grandes lotes, planejamento da 

produção baseada em previsões de demanda e entregas baseadas em pedidos 

programados com grande antecedência. Dois exemplos observados neste estudo 

foram os fornecedores F2 e F6, os quais estão posicionados muito à montante 

(upstream) da cadeia. Pode-se dizer que as organizações assim posicionadas mais 

à montante da cadeia tendem a revelar menor aderência às práticas preconizadas 
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pelo pensamento enxuto. Essa falta de aderência não é necessariamente um 

problema já que as características de rapidez, baixa previsibilidade da demanda e 

curto ciclo de vida do produto são mais requeridas das organizações posicionadas 

mais à jusante (donwstream) da cadeia. Em casos como estes, a experiência do 

comprador na análise de tais aspectos será importante na tomada de decisão. 

O Objetivo 3 proposto neste trabalho foi o de explorar como o método 

proposto para avaliação de fornecedores pode ser utilizado para enriquecer as 

etapas de tomada de decisão e de monitoramento no processo de avaliação da base 

de fornecedores em uma organização e para direcionar a pesquisa a este objetivo 

foram elaboradas as questões Q2 e Q3. 

A questão Q2 procurou verificar se a possibilidade de melhorar a tomada de 

decisão na seleção de fornecedores através da introdução da auditoria de 

competências como terceiro componente de informação no processo de avaliação 

de fornecedores seria evidenciada pela aplicação do método proposto. Para elucidar 

essa questão, foi proposto na Seção 3.2 um roteiro de apoio à tomada de decisão 

visando fornecer recomendações sobre a tomada de decisão em relação a um dado 

fornecedor, o qual foi aplicado em uma amostra composta de 6 fornecedores de uma 

organização compradora. Com base na análise dos resultados obtidos pela 

aplicação desse roteiro de apoio à tomada de decisão (Seção 6.2), pode-se concluir 

que algumas decisões tomadas pela OC são discordantes das recomendações 

geradas pela aplicação do roteiro, indicando que a OC pode ter tomado decisões 

equivocadas, que poderiam ter sido evitadas. Dentre estas discordâncias, destacam-

se a decisão da OC em manter o fornecedor F4 e a decisão em reduzir as compras 

do fornecedor F3, as quais discordam das recomendações que resultaram da 

aplicação do roteiro. No caso do F3, a decisão em privilegiar outro fornecedor por 

ele pertencer ao mesmo grupo ao qual a OC pertence, resultou na decisão por 

reduzir o volume de compras dos produtos do F3, o que discorda da recomendação 

extraída do roteiro de aumentar o volume de compras dos produtos desse 

fornecedor. Já no caso do F4, a decisão de manter um fornecedor para o qual a 

recomendação extraída do roteiro foi de reduzir o volume das compras realizadas do 

mesmo ou até de buscar alternativas para substituí-lo, se deve ao fato da OC focar 

apenas o seu histórico de preço, ignorando a sua falta de competência para produzir 

com baixo custo, evidenciada pela auditoria de competências operacionais. Nesse 

caso, apesar do bom nível de seu preço, o fornecedor tem causado problemas de 
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qualidade e de entrega, agregando à OC os custos da não qualidade e dos atrasos 

na produção. 

Finalmente, o propósito da questão Q3 foi de examinar como o método 

proposto pode ajudar no monitoramento da atual base de fornecedores. A fim de 

elucidar a Q3 foi sugerido, na Seção 3.3, o uso de uma Matriz Importância-

Desempenho adaptada da versão proposta por Slack (1994), considerando a 

importância atribuída pela organização compradora aos objetivos de desempenho 

QCE em relação aos pedidos a serem atendidos por cada fornecedor e os graus de 

aderência às práticas de produção enxuta que apoiam de forma mais específica 

cada um desses objetivos de desempenho conforme apresentado no Quadro 6.3. A 

Figura 6.3 mostra que mesmo fornecedores que estão posicionados no quadrante 

Confiança (F1 e F6), precisam melhorar o seu desempenho em relação ao objetivo 

ganhador de pedidos, o que atualmente é ignorado pela OC na gestão de 

fornecedores, já que ela não solicita nenhum plano de melhoria a esses 

fornecedores por desconhecer suas reais competências operacionais. O mesmo 

acontece com os fornecedores F2 e F5, que estão posicionados no quadrante de 

Controle. Estes precisam melhorar o desempenho em relação ao objetivo que é 

qualificador e implementar ações urgentes para reforçar as práticas que influem no 

seu desempenho em relação ao objetivo ganhador de pedidos. Uma recomendação 

para a organização compradora seria a de tentar vincular a manutenção do volume 

de compras dos produtos desses fornecedores à efetiva implementação de ações 

para a melhoria do desempenho em relação a esses objetivos. As necessidades de 

melhoria apontadas pela Matriz Importância-Desempenho proposta podem 

direcionar uma investigação mais detalhada das pontuações atribuídas à cada 

quesito do instrumento de coleta de dados de maneira a tornar as ações de melhoria 

mais específicas. 

 

 

7.2 Limitações  

 

O método de avaliação de fornecedores proposto contribui para trazer maior 

racionalidade às etapas de qualificação, seleção e monitoramento do processo de 

avaliação de fornecedores, no entanto é importante destacar que os resultados 

obtidos na aplicação do método proposto ainda devem ser analisados criticamente 
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pelos profissionais de compras da organização compradora, principalmente em uma 

cadeia tão diversificada como a têxtil. A avaliação das competências operacionais 

pela perspectiva do pensamento enxuto pode não ser adequada a todos os 

diferentes tipos de organizações, como as organizações localizadas à montante da 

cadeia que produzem insumos básicos e que utilizam práticas consideradas não 

enxutas devido às características de seus produtos e processos. Outros casos que 

alertaram o pesquisador para a importância de submeter à análise crítica dos 

profissionais de compra os resultados obtidos pela aplicação do método foi o dos 

fornecedores que produzem produtos de baixa complexidade, baixa customização e 

de alto giro, como o fornecedor F5, que podem recorrer a práticas não enxutas, 

como manter estoques mais altos para assim conseguir alcançar bom desempenho 

como fornecedor. 

Uma limitação deste trabalho é a maneira como os resultados da aplicação 

do procedimento de auditoria são utilizados no método proposto assumindo que as 

competências operacionais observadas serão refletidas em bons resultados futuros 

em relação aos objetivos de desempenho em termos de QCE. A validade dessa 

premissa não foi testada pelo presente trabalho. Para validar essa relação seria 

necessário acompanhar o desempenho real desses fornecedores ao longo do tempo 

após a aplicação do procedimento de auditoria. Uma proposta para um trabalho 

futuro seria a realização de um estudo longitudinal para comprovar que as 

competências observadas na auditoria influem no desempenho futuro do fornecedor. 

Outra limitação do método proposto por este trabalho é que a noção de que 

o procedimento de auditoria requer pouco ou muito recurso, seja de tempo ou de 

pessoas, é relativa. Alocar profissionais por um período de 3 a 4 horas para cada 

fornecedor auditado pode representar um custo baixo para algumas empresas 

maiores, mas não para empresas menores. Muitas empresas do setor têxtil têm 

recursos bastante limitados, tanto nas áreas administrativas, quanto nas áreas 

técnicas, o que dificulta ou impossibilita a adoção sistemática de um método que 

envolve a realização de auditoria. 

O uso da Matriz Importância-Desempenho na forma em que foi proposto na 

Seção 3.3 também é uma limitação deste trabalho, uma vez que os limites que 

definem as 4 zonas da matriz foram definidos pelo pesquisador com base em 

critérios ad hoc considerando a particular realidade da organização central 

selecionada. As fronteiras assumidas neste trabalho podem não ser adequadas para 
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outras organizações que possuem necessidades diferentes das necessidades da 

OC. 

Apesar do método ter sido aplicado com o cuidado de contemplar 

organizações heterogêneas, tanto quanto ao tipo de atividade industrial quanto ao 

posicionamento dentro da cadeia de suprimentos têxtil, é importante destacar que a 

amostra de organizações estudadas foi selecionada por conveniência, considerando 

as possibilidades de acesso do pesquisador aos dados da OC. Assim sendo, não é 

possível extrapolar a validade das propostas metodológicas e das conclusões deste 

estudo para a cadeia de suprimentos têxtil em geral. 

 

 

7.3 Propostas de trabalhos futuros 

 

 

Uma sugestão que é direcionada às organizações que se interessarem pelo 

método apresentado seria de adotar o uso da Matriz Importância-Desempenho 

proposta para melhorar seu próprio processo de acordo com a importância que seus 

clientes dão para os objetivos de QCE. Essa informação precisaria ser levantada por 

uma empresa externa (terceira parte) que faça um levantamento no mercado da 

importância de cada objetivo de desempenho no fornecimento dos produtos que a 

organização interessada no método apresentado produz. 

As teorias, ferramentas e propostas exploradas neste trabalho também 

podem servir de base para o desenvolvimento de pesquisas em outras cadeias 

industriais, além da têxtil, desde que possuam características semelhantes em 

termos da necessidade de contar com fornecedores que possuam um determinado 

conjunto de competências operacionais que assegurem bom desempenho no 

atendimento dos pedidos de compras. 

 

 

7.4 Considerações Finais 
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O método de avaliação de fornecedores foi proposto como um meio que 

inclui a auditoria de competências operacionais como um componente de 

informação adicional no processo de avaliação de fornecedores, o qual, segundo a 

literatura revisada, é, em sua maioria, realizado a partir de apenas dois 

componentes de informação, quais sejam: histórico de desempenho e experiência 

dos compradores. Vale observar que embora raras, há empresas do ramo têxtil no 

Brasil que já incorporam a prática de auditoria de processos ou produto, no entanto, 

a auditoria de competências operacionais é uma prática que para muitas empresas 

deste ramo é de alto custo, já que os bens que fornecem têm baixo valor agregado e 

suas margens são reduzidas. 

Outra contribuição foi o fato do instrumento de coleta de dados proposto 

para guiar a realização da auditoria ter sido balizado na abordagem de verificar a 

aderência do fornecedor às práticas preconizadas pelo pensamento enxuta, 

enquanto não se observa na cadeia têxtil nenhuma tendência ou movimento que 

induza de forma mais sistemática a disseminação da abordagem de produção 

enxuta. A exceção são as empresas que, apesar de serem têxteis, também figuram 

na cadeia automotiva, como as de confecção de estofados para automóveis ou 

cintos de segurança, as quais procuram se enquadrar conforme a norma TS16949 

adotada pelas montadoras de automóveis. 

Apesar de se basear em modelos de auditoria de práticas de produção 

enxuta já existentes e conhecidos, o método proposto traz uma contribuição ao 

incorporar adaptações que melhor se adéquam às necessidades do setor têxtil. Uma 

destas adaptações foi a inclusão de uma lista de questões auxiliares no protocolo de 

aplicação do instrumento de coleta de dados. Tais questões se mostraram úteis 

tanto para os auditores atribuírem notas com maior consistência, como para os 

auditados ampliarem seu entendimento sobre os quesitos de avaliação. 

Este estudo conclui que o procedimento de auditoria para qualificação de 

fornecedores proposto mostrou-se ser um bom guia para os auditores capturarem, 

dentro das restrições de tempo e quantidade de recursos empregados, um 

abrangente conjunto de dados que proporcionar uma visão ampla do grau de 

aplicação das práticas de produção enxuta da empresa auditada, evitando que os 

auditores fiquem focados em práticas e/ou resultados específicos que limitam a 

observação das reais competências operacionais do fornecedor. 
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Outra contribuição deste estudo foi o uso dos dados obtidos nas visitas de 

auditoria realizadas na F1, F2, F3, F4, F5 e F6 para formular recomendações à OC 

quanto às decisões de manter ou eliminar cada fornecedor avaliado, e de diminuir ou 

aumentar o volume de compra dos produtos dos mesmos, com base no roteiro de 

apoio à tomada de decisão e na forma de monitoramento da base atual de 

fornecedores propostos neste trabalho. A racionalidade das recomendações 

formuladas e as discordâncias reveladas estimulam a reflexão sobre a validade de 

certos paradigmas e podem inspirar iniciativas para aprimorar a consistência das 

práticas e critérios atualmente adotados pela gerência da OC. 
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ANEXO I 

 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
 

 
        

EMPRESA: __________________________________________               DATA:  _________________   

     

RAMO DE ATIVIDADE: ___________________________________________             RESPONSÁVEIS PELA AUDITORIA   

     

N DE FUNCIONÁRIOS: __________________              AUDITOR #1:______________________   

     

CERTIFICAÇÕES: 
             AUDITOR #2: _____________________ 

___________________________________________ 
  

        

 
Categorias Quesitos de Avaliação Pontuação 

Feedback de 
fornecedores 

Q1 Mantém contato próximo com os fornecedores.   
Q2 Da feedback aos fornecedores em relação a desempenho de qualidade e entrega e utiliza o 

feedback nos esforços de melhoria dos processos de controle da qualidade, expedição e transporte 
dos fornecedores. 

  

Q3 Se esforça para estabelecer relacionamentos de longa duração com os fornecedores.   

Recebimento JIT 
Q4 Envolve diretamente os fornecedores no processo de desenvolvimento de novos produtos.   
Q5 Os fornecedores chave entregam com base JIT.   
Q6 Possui um processo formal de certificação de qualidade e entrega de fornecedores.   
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Desenvolvimento 
de Fornecedores 

Q7 Os fornecedores estão comprometidos por contrato a reduzir custos anualmente.   
Q8 Os fornecedores chave estão localizados próximo à planta.   
Q9 Realiza comunicação corporativa de assuntos importantes com fornecedores chave.   
Q10 Toma passos ativos para reduzir o número de fornecedores em cada categoria.   
Q11 Os fornecedores chave gerenciam o inventário.   
Q12 Avaliam os fornecedores com base no custo total e não no preço unitário.   

Envolvimento dos 
Clientes 

Q13 Mantem frequentemente contato próximo com os clientes.   
Q14 Recebe feedback dos clientes em relação à qualidade e entrega e utiliza o feedback nos esforços 

de melhoria dos processos de controle de qualidade, expedição e transporte.   

Q15 Os clientes estão envolvidos ativamente na oferta de produtos atual e futura.   
Q16 Os clientes estão envolvidos diretamente na oferta de produtos atual e futura.   
Q17 Os clientes frequentemente compartilham informações de demanda atual e futura com o 

departamento de marketing.   

Puxar 

Q18 A produção é puxada pelo envio de produto acabado.   
Q19 A produção nas estações é puxada pela demanda da próxima estação.   
Q20 Utiliza um sistema de produção puxado.   
Q21 Utiliza sinais de Kanban, demarcações ou containers para controlar a produção.   

Fluxo 

Q22 Os produtos são agrupados por similaridade de processos.   
Q23 Os produtos são agrupados por similaridade de roteiros.   
Q24 Os equipamentos são agrupados para produzir um fluxo contínuo de famílias de produtos.   
Q25 As famílias de produtos determinam o layout.   

Setup 
Q26 Os funcionários treinam setup para reduzir tempo.   
Q27 Trabalha por setups mais rápidos na planta.   
Q28 Os tempos de setup são rápidos na planta.   

Controle de 
Processos 

Q29 Um grande número de equipamentos/processos estão sob controle estatístico de processo (CEP).   
Q30 Usa extensivamente técnicas estatísticas para reduzir as variações dos processos.   
Q31 Os gráficos mostrando índices de defeitos são usados como ferramentas no chão de fábrica.   
Q32 Usa diagramas do tipo espinha de peixe para identificar causas de problemas de qualidade.   
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Q33 Realiza estudos de capabilidade de processos antes de lançar produtos.   

Manutenção 
Produtiva 

Q34 Dedica parte do dia para planejar atividades relacionadas a manutenção de equipamentos.   
Q35 Faz manutenção de todos equipamentos regularmente.   
Q36 Mantem registros de todas as atividades relacionadas a manutenção de equipamentos.   
Q37 Publica os registros de manutenção de equipamentos no chão de fábrica para compartilhar com os 

funcionários.   

Funcionários 
Envolvidos 

Q38 Os funcionários do chão de fábrica são chave para a solução de problemas.   
Q39 Os funcionários do chão de fábrica conduzem programas de sugestões.   
Q40 Os funcionários do chão de fábrica lideram esforços de melhoria de processo e produto.   
Q41 Os funcionários do chão de fábrica passam por treinamento multifuncional.   
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ANEXO II 
 
 
 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 
 
 

1. Dados sobre o Estudo de Caso: 
 

1.1. Caracterização da empresa visitada. 
 
Nome da empresa: _____________________________________ 
Cliente / Fornecedor: ___________________________________ 
Localização: __________________________________________ 
Setor econômico: ______________________________________ 
Linha de Produto: ______________________________________ 

 
1.2. Caracterização dos participantes da empresa visitada. 

Número Nome Cargo 
   
   
   
   
 

1.3. Visita: 
 
Data: ______________ 
 
Etapa Hora 

Inicio 
Hora 

Término 
Participantes 
da empresa 

Instrumento de Coleta 

Recepção    NA 
Abertura    NA 
Entrevista – compras    Entrevista semiestruturada 
Entrevista – vendas    Entrevista semiestruturada 
Visita à planta    Observação direta dos 

pesquisadores 
Fechamento     NA 
Atribuição de notas    NA 
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2. Visão Geral sobre a Pesquisa 
 

2.1. Tema 
Desenvolvimento de práticas de avaliação, seleção e gestão de fornecedores a 
partir de pesquisas qualitativas em indústrias da cadeia de suprimentos têxtil.  
 
2.2. Título 
Avaliação e gestão da base de fornecedores no contexto da indústria têxtil 
 
2.3. Pressupostos teóricos 

� No cenário de mercado atual, uma boa gestão de fornecedores pode ser 
ponto chave para o sucesso competitivo de uma organização.  

� A seleção de fornecedores é complexa devido às dificuldades em avaliar 
de forma eficaz os critérios de desempenho esperados pela organização 
compradora.  

� A grande maioria dos estudos recentes propõem modelos teóricos para 
ajudar na tomada de decisão em relação à escolha de fornecedores, 
enquanto poucos trabalhos focaram a forma de mensuração dos 
critérios de avaliação que representa uma etapa delicada do processo. 

� As pesquisas mostram que os critérios mais importantes para as 
empresas são qualidade, custo e entrega. 

� A avaliação das competências de fornecedores apenas por dados de 
desempenho histórico ou pela experiência dos profissionais de compras 
possuem algumas limitações como: a falta de competência e experiência 
dos compradores em práticas de manufatura, influência do julgamento 
dos avaliadores e a possibilidade de que o desempenho histórico do 
fornecedor não reflita as suas reais competências. 

� Para melhorar a avaliação de competência de fornecedores é importante 
um método de auditoria na planta dos fornecedores.  

� A produção têxtil é uma das mais complexas e diversificadas do mundo, 
o setor é caracterizado pela diversidade e heterogeneidade dos agentes 
de sua cadeia de suprimentos. A questão de como selecionar novos 
fornecedores é crítica para o gerenciamento da cadeia de suprimentos 
nesse setor. 

� A abordagem selecionada para o desenvolvimento do método de 
auditoria de competências foi a abordagem do pensamento enxuto 
devido às características do setor têxtil que exigem competências como 
produção em pequenos lotes, rapidez de entrega, flexibilidade de 
entrega, flexibilidade de produção e eliminação de desperdícios. 
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2.4. Problema de pesquisa 
Necessidade de uma prática eficaz para medir os critérios de avaliação de 
fornecedores no contexto da indústria têxtil. 
 
2.5. Objetivos 

2.5.1. Verificar se a abordagem do pensamento enxuto pode ser estendida 
para o processo de avaliação das competências dos fornecedores 
em termos de qualidade, custo e entrega no contexto da indústria 
têxtil. 

2.5.2. Elaborar e testar um método de avaliação das competências dos 
fornecedores em termos de qualidade, custo e entrega baseado na 
abordagem do pensamento enxuto.  

2.5.3. Explorar como o método proposto para avaliação de fornecedores 
pode ser utilizado para enriquecer o método de tomada de decisões 
no processo de gestão da base de fornecedores em uma 
organização. 

 
 
2.6. Restrições e Requisitos do Método de Auditoria  

Para que o método de auditoria não venha acrescentar muita 
complexidade e morosidade ao processo de tomada de decisão, devem-se 
respeitar as seguintes restrições: 

• Tempo de auditoria – considerando que a base de fornecedores de 
uma organização pode ser ampla, é necessário que o tempo de 
auditoria seja o menor possível, caso contrário pode não haver 
tempo hábil para conseguir os dados para processo decisório. O 
tempo total de auditoria inclui o tempo de entrevista, o tempo de 
caminha pela planta, tempo de verificação de evidências e o tempo 
para atribuição de pontuação. 

• Recursos do comprador – a organização compradora deve 
disponibilizar os recursos necessários para a atividade de auditoria, 
em geral auditores que podem ser de diferentes áreas da 
organização. Empregar mais recursos pode significar redução no 
tempo total de auditoria, porém pode aumentar significativamente o 
custo dessa atividade inviabilizando-a.  

• Recursos do fornecedor – os fornecedores também devem 
disponibilizar recursos para a auditoria, não apenas os profissionais 
que irão receber e acompanhar os auditores, mas também 
instalações, documentos e informações. Realizar uma auditoria que 
exija muitos recursos do fornecedor pode dificultar e atrasar o 
processo, uma vez que o fornecedor pode não ter disponibilidade 
dos recursos no momento requerido pelo comprador. 
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Três requisitos foram seguidos para a elaboração do método de 
auditoria para qualificação de fornecedores: 

 
(1) Avaliar competências em qualidade, custo e entrega – por 

questões de escopo. 
(2) Estar sob a abordagem do pensamento enxuto – uma vez que o 

referencial teórico mostrou que as competências relacionadas à 
abordagem do pensamento enxuto são as mais adequadas às 
necessidades da indústria têxtil. 

(3) Respeitar as restrições para o método de auditoria – tempo total de 
auditoria, utilização de recursos do comprador e utilização de 
recursos do fornecedor. 
 

2.7. Questões de pesquisa.  
2.7.1. O procedimento de auditoria elaborado para a qualificação das 

competências operacionais dos fornecedores em termos de 
qualidade, custo e entrega baseado na abordagem do pensamento 
enxuto é aplicável no contexto da indústria têxtil respeitando as 
restrições assumidas? 

2.7.2. A aplicação do instrumento de apoio à tomada de decisão proposto, 
utilizando dados obtidos por meio do procedimento de auditoria para 
qualificação de fornecedores, pode ajudar a evitar decisões 
equivocadas que são tomadas na gestão da base atual de 
fornecedores considerando apenas a experiência do comprador e 
dados históricos? 

2.7.3. Como o método de avaliação de fornecedores proposto apoia a 
definição de uma forma mais refinada de monitoramento para cada 
fornecedor da base atual? 

 
 
2.8. Pessoal envolvido na pesquisa de campo: 

2.8.1.Pesquisador: Ricardo Patricio Kiste 
2.8.2.Auxiliar na pesquisa: Gregorio Mazzucco Fonzaghi  
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3. Orientações Gerais ao Pesquisador 
 

3.1. Antes da Visita (Passo 1) 
 

3.1.1. Marcar a entrevista 
O agendamento deve ser feito pela pessoa do departamento da 
organização escolhida como centro da pesquisa que mantém contato 
direto com a empresa a ser visitada. Em geral uma pessoa do 
departamento de compras faz o agendamento com as empresas 
fornecedoras e outra do departamento de vendas com as empresas 
clientes. Para as pessoas que irão fazer os agendamentos deve ser 
realizada uma apresentação da pesquisa de curta duração para que 
entendam o propósito. Ao agendar a visita deve-se solicitar ao 
fornecedor a presença de profissionais que estejam aptos a responder 
as perguntas. No caso do método desenvolvido é desejável um gestor 
da área de compras, um gestor da área de vendas e um gestor de 
manufatura, com a seguinte estimativa de tempo: 
 
Função do 
Participante 

Tempo 
Estimado 

Etapa do método Práticas 
Avaliadas 

Gestor de Compras 15 - 25 min Passo 3.1 – Entrevista Q1 – Q12 
Gestor de Vendas 10 - 15 min Passo 3.1 – Entrevista Q13 – Q17 
Gestor de 
Manufatura 

60 – 90 min Passo 3.2 – Visita a fábrica Q18 – Q41 

 
Nesse contato é necessário perguntar ao contato da empresa visitada 
quais informações devem ser providenciadas para que seja possível e 
entrada dos pesquisadores. Alguns exemplos: documentos pessoais, 
documentos da empresa, vestimenta, placa de veículo, equipamentos de 
segurança como óculos, número de calçado, etc.  
Durante o agendamento deve ficar claro que a parte da fábrica a ser 
visitada é apenas os processos relacionados à produção dos produtos 
fornecidos à OC (no caso de fornecedores) ou dos produtos que utilizam 
os produtos da OC (no caso de clientes). 
 

3.1.2. Verificar antes da visita 
Um dia antes da entrevista devem-se confirmar com o contato na 
empresa visitada os seguintes dados: 
- Local 
- Horário 
- Permissão de acesso 
- Documentos necessários 
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3.1.3. Material para a entrevista 
� Informações sobre o contato da empresa visitada: nome, 

departamento, ramal, e-mail dos contatos anteriores; 
� Documentos solicitados; 
� Lápis, caneta e caderno de notas; 
� Questionário e protocolo de pesquisa impressos; 
 

3.2. Durante a visita 
 

3.2.1. Passo 2 – Recepção: Agradecer aos participantes, trocar cartões 
profissionais e entender as normas da empresa (segurança, regras e 
comportamento esperado). 

3.2.2. Passo 2 – Abertura: Apresentar rapidamente a pesquisa: problemas, 
objetivos e propostas. Também explicar a agenda da visita com as 3 
etapas do método de avaliação. Nesse ponto deve-se perguntar aos 
representantes da empresa visitada se eles precisam que a ordem das 
entrevistas ou da visita seja alterada, por exemplo, primeiro a caminhada 
pela planta e depois as entrevistas. É importante também dar as 
orientações gerais aos entrevistados de acordo com o item 4 do 
protocolo de pesquisa. 

3.2.3. Passo 3.1 – Entrevistas: Como se trata de entrevista não gravada 
priorizar anotações dos pontos mais importantes das respostas. Um 
pesquisador faz as perguntas que podem ser complementadas pelo 
outro pesquisador sempre que esse achar necessário. Se a resposta 
não for suficiente para atribuir nota à prática buscada deve-se reformular 
a pergunta ao entrevistado. 

3.2.4. Passo 3.2 – Caminhada na planta: Na visita à planta os pesquisadores 
devem dividir as práticas a serem observadas de modo a facilitar a 
aplicação do método. A divisão mostrada a seguir levou em conta o nível 
de conhecimento dos pesquisadores em relação a cada categoria de 
práticas: 
 
Pesquisador Categorias Quesitos 
Ricardo Kiste Puxar, Fluxo, Setup e 

Funcionários envolvidos. 
Q18 – Q28; Q38 – 
Q41 

Gregório Mazzucco Controle de Processos e 
Manutenção produtiva. 

Q29 – Q37 

 
É importante que ambos, o pesquisador e o auxiliar, conheçam bem o 
método para que consigam através da observação perceber as práticas 
destacadas no método.  
Deve-se evitar fazer anotações no percurso para que não atrapalhe a 
observação das práticas. Os recursos a serem utilizados na caminhada 
são (1) o método impresso para referência dos observadores e (2) as 
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questões auxiliares que estão no item 5 do protocolo de pesquisa para 
ajudar a obter as evidências das práticas. 
Apesar da divisão das categorias, ambos devem conhecer todo o 
método e caso acharem necessário podem fazer perguntas 
complementares sobre qualquer prática do método. 
 

3.2.5. Passo 3.3 – Atribuição de notas: Após as entrevistas e a caminhada pela 
planta deve-se solicitar aos representantes da empresa visitada uma 
sala reservada aos observadores para a atribuição de notas. O tempo 
estimado dessa etapa é de 15 a 30 minutos. 
 

3.2.6. Passo 4 – Fechamento: Agradecer aos participantes e esclarecer 
dúvidas em relação à pesquisa, ao método ou à empresa. Nesse ponto 
deve-se considerar encerrada a aplicação do método.  

  
3.3. Após a visita: Relembrar a visita fazendo anotações e interpretações sobre 

os dados coletados. Digitalizar os dados do protocolo e do método e 
armazena-los em formato digital.  
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4. Orientações gerais aos representantes da empresa auditada 
Durante as entrevistas ou perguntas durante a caminhada à planta é 
estimulado aos entrevistados: 
� Usarem seus conhecimento e experiência profissional; 
� Usarem opiniões pessoais; 
� Usarem de espontaneidade para fazer comentários sobre o assunto em 

pauta; 
� Citarem exemplos para ilustrar as respostas; 
 
É importante que os participantes da empresa auditada saibam que os 
pesquisadores poderão: 
� Fazer anotações durante as entrevistas; 
� Falar com operadores na caminhada à planta; 
� Solicitar que alguma resposta seja repetida; 
� Requisitar evidências de algumas respostas sobre práticas adotadas na 

empresa; 
 
Informações sigilosas, fotos ou gravações das operações não serão 
solicitadas por parte dos pesquisadores.  
 
 
 

5. Instrumento de Coleta de Dados 
 
Utilizar o Instrumento de coleta de dados (ANEXO I) 
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ANEXO III 
 
 
 

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA DE 
COMPETÊNCIAS OPERACIONAIS DE FORNECEDORES 

 
 
 

1. Dados do Fornecedor: 
 

1.1. Caracterização da empresa visitada. 
 
Nome da empresa: _____________________________________ 
Cliente / Fornecedor: ___________________________________ 
Localização: __________________________________________ 
Setor econômico: ______________________________________ 
Linha de Produto: ______________________________________ 

 
1.2. Caracterização dos participantes da empresa auditada. 

Número Nome Cargo 
   
   
   
   
 

1.3. Auditoria: 
 
Data: ______________ 
 
Etapa Hora 

Inicio 
Hora 

Término 
Participantes 
da empresa 

Instrumento de Coleta 

Recepção    NA 
Abertura    NA 
Entrevista – compras    Entrevista semiestruturada 
Entrevista – vendas    Entrevista semiestruturada 
Visita à planta    Observação direta dos 

pesquisadores 
Fechamento     NA 
Atribuição de notas    NA 
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2. Orientações Gerais ao Auditor 

 
2.1. Antes da Visita (Passo 1) 

 
2.1.1. Marcar a auditoria 

O agendamento deve ser feito pela pessoa do departamento da 
organização escolhida como centro da pesquisa que mantém contato 
direto com a empresa a ser visitada. Em geral uma pessoa do 
departamento de compras faz o agendamento com as empresas 
fornecedoras e outra do departamento de vendas com as empresas 
clientes. Para as pessoas que irão fazer os agendamentos deve ser 
realizada uma apresentação da pesquisa de curta duração para que 
entendam o propósito. Ao agendar a visita deve-se solicitar ao 
fornecedor a presença de profissionais que estejam aptos a responder 
as perguntas. No caso do método desenvolvido é desejável um gestor 
da área de compras, um gestor da área de vendas e um gestor de 
manufatura, com a seguinte estimativa de tempo: 
 
Função do 
Participante 

Tempo 
Estimado 

Etapa do método Quesitos 

Gestor de Compras 15 - 25 min Passo 3.1 – Entrevista Q1 – Q12 
Gestor de Vendas 10 - 15 min Passo 3.2 – Entrevista Q13 – Q17 
Gestor de 
Manufatura 

60 – 90 min Passo 3.3 – Visita a fábrica Q18 – Q41 

 
Nesse contato é necessário perguntar ao contato da empresa visitada 
quais informações devem ser providenciadas para que seja possível e 
entrada dos pesquisadores. Alguns exemplos: documentos pessoais, 
documentos da empresa, vestimenta, placa de veículo, equipamentos de 
segurança como óculos, número de calçado, etc. 
No agendamento é importante deixar claro que a visita na planta será 
apenas pelos processos relacionados à produção dos produtos 
utilizados pela empresa compradora.  
 

2.1.2. Verificar antes da auditoria 
Um dia antes da entrevista devem-se confirmar com o contato na 
empresa visitada os seguintes dados: 
� Local 
� Horário 
� Permissão de acesso 
� Documentos necessários 

 
2.1.3. Material para a entrevista 
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� Informações sobre o contato da empresa auditada: nome, 
departamento, ramal, e-mail dos contatos anteriores; 

� Documentos solicitados; 
� Lápis, caneta e caderno de notas; 
� Questionário e protocolo de pesquisa impressos; 
 

2.2. Durante a auditoria 
 

2.2.1. Passo 2 – Recepção: Agradecer aos participantes, trocar cartões 
profissionais e entender as normas da empresa (segurança, regras e 
comportamento esperado). 

2.2.2. Passo 2 – Abertura: Apresentar rapidamente o plano de auditoria. Nesse 
ponto deve-se perguntar aos representantes da empresa visitada se eles 
precisam que a ordem das entrevistas ou da visita seja alterada, por 
exemplo, primeiro a caminhada pela planta e depois as entrevistas. É 
importante também dar as orientações gerais aos entrevistados de 
acordo com o item 2 do protocolo de aplicação do procedimento de 
auditoria de competências operacionais de fornecedores. 

2.2.3. Passo 3.1 – Entrevistas: Como se trata de entrevista não gravada 
priorizar anotações dos pontos mais importantes das respostas. Um 
auditor faz as perguntas que podem ser complementadas pelo outro 
pesquisador sempre que esse achar necessário. Se a resposta não for 
suficiente para atribuir nota à prática buscada deve-se reformular a 
pergunta ao entrevistado. 

2.2.4. Passo 3.2 – Caminhada na planta: Na visita à planta os auditores devem 
dividir as práticas a serem observadas de modo à facilitar a aplicação do 
método. A divisão mostrada a seguir levou em conta o nível de 
conhecimento dos pesquisadores em relação a cada categoria de 
práticas: 

 
Auditor Categorias Quesitos 
Ricardo Kiste Puxar, Fluxo, Setup e Funcionários 

envolvidos. 
Q18 – Q28; Q38 – Q41 

Gregório 
Mazzucco 

Controle de Processos e 
Manutenção produtiva. 

Q29 – Q37 

 
É importante que os auditores conheçam bem o método para que 
consigam através da observação perceber as práticas destacadas no 
método.  
Deve-se evitar fazer anotações no percurso para que não atrapalhe a 
observação das práticas. Os recursos a serem utilizados na caminhada 
são (1) o método impresso para referência dos observadores e (2) as 
perguntas auxiliares que estão no item 4 do protocolo de aplicação para 
ajudar a obter as evidências das práticas. 
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Apesar da divisão das categorias, ambos devem conhecer todo o 
método e caso acharem necessário podem fazer perguntas 
complementares sobre qualquer prática do método. 

 
2.2.5. Passo 3.3 – Atribuição de notas: Após as entrevistas e a caminhada pela 

planta deve-se solicitar aos representantes da empresa auditada uma 
sala reservada aos observadores para a atribuição de notas. O tempo 
estimado dessa etapa é de 15 a 30 minutos. 

 
2.2.6. Passo 4 – Fechamento: Agradecer aos participantes e esclarecer 

dúvidas em relação à pesquisa, ao método ou à empresa. Nesse ponto 
deve-se considerar encerrada a aplicação do método.  

  
2.3. Após a visita: Relembrar a visita fazendo anotações e interpretações sobre 

os dados coletados. Digitalizar os dados do protocolo e do método e 
armazena-los em formato digital.  

 
 

3. Orientações gerais aos representantes da empresa auditada 

 
Durante as entrevistas ou perguntas durante a caminhada à planta é 
estimulado aos entrevistados: 
� Usarem seus conhecimento e experiência profissional; 
� Usarem opiniões pessoais; 
� Usarem de espontaneidade para fazer comentários sobre o assunto em 

pauta; 
� Citarem exemplos para ilustrar as respostas; 
 
É importante que os participantes da empresa auditada saibam que os 
auditores poderão: 
� Fazer anotações durante as entrevistas; 
� Falar com operadores na caminhada à planta; 
� Solicitar que alguma resposta seja repetida; 
� Requisitar evidências de algumas respostas sobre práticas adotadas na 

empresa; 
 
Informações sigilosas, fotos ou gravações das operações não serão 
solicitadas por parte dos pesquisadores. 
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4. Instrumento de Coleta de Dados 
 
Conforme o ANEXO I 
 

4.1. Perguntas auxiliares: Os quesitos avaliados pelo método de auditoria 
podem ser observados diretamente na planta da empresa auditada, porém 
algumas perguntas feitas aos gestores das áreas podem auxiliar na 
constatação das práticas. É importante ficar claro que as questões não 
substituem a observação direta na planta. Abaixo as questões elaboradas: 

Categoria Quesitos Perguntas Auxiliares 
Feedback de 
fornecedores 

Q1, Q2 e Q3 PA1. Quais são os seus fornecedores chave? 
PA2. Com que frequência você mantém contato com 

eles? 
PA3. Você faz algum tipo de avaliação de desempenho 

desses fornecedores? 
PA4. Você dá feedback sobre esse desempenho? 
PA5. Quanto tempo seus principais fornecedores estão 

com vocês?  
Recebimento JIT Q4, Q5 e Q6 PA6. Os fornecedores são envolvidos nos 

desenvolvimentos de produtos? 
PA7. Como é a entrega desses fornecedores? Previsão 

de demanda ou de acordo com a necessidade? 
PA8. Vocês exigem alguma certificação dos 

fornecedores? 
Desenvolvimento 
de Fornecedores 

Q7 a Q12 PA9. Os fornecedores repassam redução de custos para 
vocês? 

PA10. Os fornecedores se localizam próximo à planta? 
PA11. Quando há algum assunto corporativo importante os 

fornecedores chave são comunicados? 
PA12. Vocês buscam reduzir o número de fornecedores? 
PA13. Os seus fornecedores chave são responsáveis pelo 

seu estoque? 
PA14. Os fornecedores são escolhidos pelo menor preço 

unitário ou pelo custo total? 
Envolvimento 
dos Clientes 

Q13 – Q17 PA15. Com que frequência você mantém contato com 
seus principais clientes? 

PA16. Os clientes dão feedback do desempenho da 
empresa em QCE?  

PA17. Vocês usam isso para melhoria dos processos? 
PA18. A oferta de produtos de vocês é influenciada pelo 

cliente?  
PA19. Seus clientes participam ou definem a oferta de 

produtos atuais e novos?  
PA20. Os clientes compartilham informações sobre suas 

demandas com vocês? 
Puxar Q18 –QP21 PA21. Como são geradas as ordens de produção? 

Previsão de demanda ou pedido do cliente? 
PA22. A partir de que ponto do processo a ordem de 

produção passa a ser de acordo com o pedido do 
cliente? 

Fluxo Q22 – Q25 PA23. Como são agrupados por família ou por processo? 
Setup Q26 – Q28 PA24. Quanto tempo é o setup da máquina? 

PA25. Vocês fazem algum trabalho para reduzir esse 
tempo? 

PA26. Quem é o responsável pelo setup das máquinas? 
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Manutenção ou operador? 
Controle de 
Processo 

Q29 – Q33 PA27. Vocês fazem algum controle de variáveis durante os 
processos? 

PA28. Onde são guardadas as informações dos 
parâmetros de controle? 

PA29. Vocês possuem um plano formal de controle de 
parâmetros de processo? 

PA30. Poderíamos ver algum estudo de capabilidade dos 
processos e produtos? 

PA31. Vocês usam alguma metodologia de melhoria 
contínua? Seis sigma? Kaizen? 

Manutenção 
Produtiva 

Q34 – Q37 PA32. Existe um plano de manutenção preventiva e/ou 
preditiva? 

PA33. Quem faz as manutenções dos equipamentos? 
Apenas a equipe de manutenção ou os operadores 
ajudam? 

Funcionários 
Envolvidos 

Q38 – Q41 PA34. Os funcionários operacionais são estimulados a 
participar de projetos de melhorias da fábrica? 

PA35. Existe um programa de reconhecimento para as 
melhorias realizadas pelos funcionários? 

PA36. Os funcionários são capacitados para trabalhar em 
mais de um processo? 

 
As perguntas PA34, PA35 e PA36 podem ser perguntadas diretamente aos 
funcionários.  
  



169 
 

 
 

ANEXO IV 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA OBTENÇÃO DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO 
CENTRAL (OC) DA PESQUISA6 

 
1. Forma de tratamento que a OC tem atualmente dedicado aos 

fornecedores da amostra 
 
Após a seleção da amostra de fornecedores onde o método de avaliação 
proposto será aplicado, deve-se obter por meio de uma entrevista com os 
compradores da organização compradora a forma como a OC tem tratado 
cada fornecedor em função de decisões tomadas com base em avaliações 
por eles realizadas. As seguintes questões foram elaboradas para a 
obtenção desses dados: 
 
a) A OC vê que o fornecedor Fi deve ser mantido ou substituido da sua 

base atual de fornecedores? Por que? 
 

b) A OC considera aumentar ou reduzir a participação do fornecedor Fi na 
sua carteira? Por que? 

 
 

2. Identificação da importância de cada objetivo de desempenho em 
termos de QCE conforme o tipo de insumo fornecido por cada 
fornecedor da OC selecionado. 

 
Após a seleção da amostra de fornecedores onde o método de avaliação 
proposto será aplicado, deve-se obter por meio de uma entrevista com os 
compradores da OC a importância dos objetivos de qualidade, custo e 
entrega em cada contrato de fornecimento. A seguinte questão foi 
elaborada para a obtenção desses dados: 
 
a) Entre os objetivos de desempenho de qualidade, custo e entrega, como 

a OC classifica em ordem de importância esses objetivos para o 
fornecedor Fi? Por que? 

 

                                            
6 Nos 2 itens abaixo, a notação Fi refere-se a um dos fornecedores da amostra selecionada 
(i.e. F1, F2, F3, F4, F5 ou F6). 


