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RESUMO 

 

 

A seleção de fornecedores é uma importante decisão na área de logística para obter 

menores custos e um melhor nível de serviço. Os modelos de seleção atualmente 

praticados nas empresas buscam estritamente minimizar custos, o que é bastante 

questionado por parte da literatura especializada. Este trabalho propõe um modelo 

de seleção de fornecedores de logística balizado em uma abordagem multicritério 

que busca a escolha ideal através da ótica do contratante. As suas principais 

contribuições são a adaptação do processo MCDA na formulação e resolução desta 

escolha, a análise crítica dos fatores que influem neste tipo de decisão (critérios, 

subcritérios e curvas de impacto) e a apresentação do modelo proposto que utiliza 

um software de apoio à decisão. O modelo foi aplicado com sucesso em dois 

estudos de caso reais e em ambos os casos contribuiu para um maior entendimento 

do problema, tornando o processo de negociação mais assertivo e racional. 

 

Palavras-chave: Seleção de fornecedores. MCDA. Análise Multicritérios. Logística.



ABSTRACT 

 

 

Supplier’s selection is a major alternative to obtain lower costs and a better level of 

service. The selection models currently practiced in the companies seeks strictly the 

minimization of costs, which is widely questioned by the literature. This paper 

proposes a model for supplier selection in logistics area using a multicriteria 

approach that finds the ideal choice from the perspective of the contractor. The main 

contributions are the adaptation of the MCDA process at formulating and solving this 

problem, the critical analysis of influence factors of this type of decision (criteria, sub-

criteria and value function) and the proposed model that uses software to support the 

decision of contractor. The model was successfully applied in two real cases and in 

both has contributed to a better understanding of their problem by making the 

negotiation process more explicit and rational. 

 

Keywords: Suppliers selection. MCDA. Multicriteria Analysis. Logistic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

 

Logística e operações nunca desempenharam papel tão importante nas 

organizações. Mudanças nas expectativas dos clientes ou na localização geográfica 

continuamente transformam a natureza dos mercados, que, por sua vez geram 

restrições que obrigam as empresas a alterarem seu fluxo de mercadorias. Hoje, 

novas pressões estão mudando as cadeias logísticas utilizadas pelas empresas. As 

novas definições são significativamente diferentes daquelas que determinavam as 

antigas atividades relacionadas ao fluxo (DORNIER ET AL., 2000).  

Ballou (1993) traduziu a importância da logística como fundamento para o comercio 

e competitividade e a caracterizou como o fluxo de produtos desde o ponto de 

aquisição da matéria prima até o ponto de consumo final, incluindo informação, a um 

nível de serviço adequado e custo competitivo.  

A logística é um componente decisivo para o aumento de competitividade das 

empresas sendo a escolha de fornecedores um de seus pontos fundamentais. Uma 

vez que a escolha de um fornecedor qualificado e de confiança é um elemento 

chave na redução dos custos de compras e logística, a seleção de fornecedores é 

cada vez mais reconhecida como uma decisão crítica na gestão da cadeia de 

suprimento (DAHEL, 2003; MILLINGTON ET AL., 2006). 

Concatenando essas análises, pode-se concluir que o mercado passa por um 

processo de transformação e a logística é um fator fundamental para garantir o nível 

de competitividade das empresas e consequentemente faz parte de um cenário que 

busca obter menores custos e um melhor nível de serviço. Um dos fatores 

fundamentais para obtenção destes resultados é a escolha dos fornecedores. 

Informações sobre o mercado de logística relativo ao problema de seleção de 

fornecedores estão descritas no Apêndice A.  

Selecionar adequadamente fornecedores pode ser definido como um problema 

complexo, devido às seguintes características (KEENEY, 1982):  
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 Múltiplos objetivos: Os objetivos principais são a busca por redução dos custos 

envolvidos na contratação e por atingir o nível de serviço esperado com a 

referida contratação, embora ainda existam outros objetivos secundários; 

 Intangibilidade: Com relação ao custo e nível de serviço existe a intangibilidade 

consequente da percepção dos envolvidos sobre qual realmente seria a 

disponibilidade de recursos prevista e o nível de serviço esperado com esta 

contratação. Na ótica do departamento financeiro e de compras sistematicamente 

tem-se como objetivo reduzir os custos ao máximo, pois isso vai conduzir a uma 

melhor utilização dos recursos financeiros da empresa e do orçamento previsto 

enquanto a área comercial e de atendimento ao cliente objetiva o máximo do 

nível de serviço para ampliar e facilitar as relações comerciais e o tratamento de 

conflitos; 

 Vários tomadores de Decisão: Normalmente em empresas de grande porte 

devem participar dessa decisão a área de compras que conduz o processo, a 

área financeira, a área comercial e a área de logística e operações representadas 

por seus respectivos executivos; 

 Trade-off: Existe um trade-off principal que vai balancear todo esse processo de 

decisão, a relação entre custo e nível de serviço. Repare que conforme exposto a 

respeito da intangibilidade existe uma relação de conflito de interesses interna a 

organização e que neste momento será traduzida por uma “guerra” de forças 

políticas conduzindo a uma decisão final, que pode ser mais ou menos favorável, 

a cada um dos envolvidos; 

 Dificuldade de identificar alternativas boas e robustas: A escolha das 

transportadoras que vão participar do processo e a confiabilidade nos dados 

apresentados, exceto no caso de atuais fornecedores, dificultam a identificação 

de quais alternativas são as melhores; 

 Horizontes de Longo Prazo: A decisão deve ser consistente o suficiente para que 

após a escolha não sejam necessárias uma substituição e suas consequências; 

 Riscos e Incertezas: Uma decisão incorreta na escolha de um fornecedor pode 

trazer resultados irrecuperáveis à organização. Ao operar com uma empresa de 

logística inadequada, o impacto no nível de serviço pode afetar de forma 

significativa a competitividade em determinados mercados. 
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A seleção de fornecedores de logística é um problema complexo que possui 

diversos critérios de decisão e um grande número de potenciais fornecedores de 

serviço. Desta forma, é preciso analisar se os meios que estão sendo utilizados para 

alcançar os objetivos de redução de custos e melhora no nível de serviço estão 

levando em consideração todos os critérios necessários para uma correta tomada de 

decisão. 

Portanto, a linha de estudo aqui sugerida busca desenvolver uma proposta de 

processo de seleção que contemple tais aspectos de maneira explícita e facilmente 

compreensível pelos contratantes e transparentes para os fornecedores. Esta 

proposta deve analisar e ponderar as características de problemas complexos de 

forma direta no modelo, ou não sendo possível, através de considerações durante a 

sua aplicação prática.  

Ho et al. (2010) analisaram a utilização de abordagens multicritérios na tomada de 

decisão para avaliação e seleção de fornecedores entre 2000 a 2008. Em primeiro 

lugar, verificou-se que inúmeras abordagens individuais ou integradas, foram 

propostas para resolver o problema de seleção de fornecedores.  

Todas essas abordagens analisadas foram capazes de lidar com múltiplos fatores 

quantitativos e qualitativos. Observou-se também que preço, ou custo, não é o 

critério mais amplamente adotado nos trabalhos acadêmicos, pois existem critérios 

que foram mais utilizados para avaliar o desempenho dos fornecedores: qualidade e 

prazo de entrega. Segundo os autores, isso prova que a abordagem tradicional de 

utilizar o custo mais baixo como único critério de seleção não é robusta o suficiente 

para suportar um processo de seleção contemporâneo. 

Desta forma, a abordagem de custo tradicional não pode garantir que a escolha do 

fornecedor selecionado é a ideal porque os critérios de orientação (qualidade, 

entrega, flexibilidade, entre outros) não foram devidamente considerados (HO ET 

AL. 2010). 

 

 

 

 



 20 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo propor um modelo de seleção de 

fornecedores que suporte a natureza multicriterial do problema, seja de fácil 

aplicação prática e possa auxiliar o processo de negociação com os fornecedores. 

Este modelo será aplicado em dois problemas relevantes da logística: seleção de 

fornecedores de transporte fracionado (LTL) e seleção de prestadores de 

armazenagem no modelo 4PL. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Identificar na literatura especializada a utilização de abordagens multicritério para 

seleção de fornecedores; 

 Apresentação conceitual da abordagem escolhida; 

 Desenvolver um modelo multicritério de seleção de fornecedores que se adéque 

às necessidades das empresas contratantes; 

 Aplicar o modelo proposto em dois casos práticos de logística relevantes com as 

respectivas análises de decisão e robustez dos resultados obtidos;  

 Discussão dos resultados obtidos e possibilidade de renegociação junto aos 

fornecedores e apoio à decisão final de escolha do fornecedor. 

 Analisar os resultados obtidos através de uma avaliação comparativa com outros 

trabalhos ou aplicações de periódicos publicados sobre o tema;  
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A organização deste trabalho será estruturada da seguinte forma para se atingir os 

objetivos esperados: 

 Capitulo 1: discussão sobre o objeto de estudo, sua relevância e apresentação 

dos objetivos deste trabalho;  

 Capitulo 2: revisão bibliográfica da utilização de metodologia multicritérios em 

problemas de seleção de fornecedores. Inclui a evolução histórica do 

conhecimento científico sobre este assunto, os modelos existentes e amplitude 

de utilização; 

 Capitulo 3: apresentação do modelo conceitual utilizado nesse trabalho de forma 

detalhada incluindo as premissas, sua aplicação prática, os benefícios gerados 

com essa aplicação e as potencialidades da ferramenta frente às outras 

aplicações semelhantes; 

 Capitulo 4: descrição da aplicação prática do modelo em dois problemas: 

seleção de uma rota de transporte fracionado e seleção de um prestador de 

serviços de armazenagem. Estas aplicações foram realizadas em duas empresas 

de grande porte. Todas as partes práticas dos processos serão descritas e 

embasadas no modelo conceitual incluindo os resultados e sua aderência no 

mercado; 

 Capitulo 5: Conclusão final do estudo, principais contribuições, limitações e 

possibilidades de aplicações futuras e evoluções no estudo. 
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2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A pesquisa bibliográfica foi estruturada por assuntos considerados essenciais para 

um correto entendimento da evolução histórica das pesquisas sobre seleção de 

fornecedores: introdução sobre a pesquisa, características do processo de seleção 

de fornecedores, critérios utilizados, abordagens aplicadas, avaliação dessas 

abordagens e áreas de estudo das aplicações. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa bibliográfica foi centralizada na aplicação da abordagem MCDA na 

seleção de fornecedores. Multiple Criteria Decision Analysis ou Multiple Criteria 

Decision Aid foi traduzido no Brasil por Ensslin et al. (2000) como Multicritérios em 

Apoio à Decisão. 

MCDA pode ser definido como um termo amplo que descreve a coleção de 

abordagens formais que pretendem explicitar os vários critérios que ajudam os 

indivíduos ou grupos, explorarem as decisões que importam (BELTON E STEWART, 

2002). 

Pesquisando sobre o tema MCDA nos principais sites especializados (Emerald, 

Ingenta, MetaPress, ProQuest e ScienceDirect) foram identificados mais de 1.000 

trabalhos publicados em periódicos científicos internacionais. Entre estes trabalhos 

foram encontradas algumas aplicações e revisões bibliográficas sobre a utilização de 

abordagens MCDA na seleção de fornecedores que é especificamente nosso objeto 

de estudo.  

A utilização de abordagens multicritério na seleção de fornecedores é amplamente 

estudada no mundo, embora as citações com caso prático sejam em menor número. 

O foco desta pesquisa está concentrado nas publicações em referências dos últimos 

20 anos. 
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Conforme pode ser comprovado na Tabela 1, as revisões encontradas têm alto nível 

de inter-relação entre si, ou seja, os trabalhos podem ser entendidos como 

evoluções do tema no decorrer do tempo, pois a quase totalidade dos trabalhos de 

revisão publicada faz referência direta ou indireta aos trabalhos que já haviam sido 

publicados. 
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Tabela 1 – Revisões Bibliográficas sobre aplicação de MCDA na seleção de Fornecedores 
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2.2 SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

 

 

Diversos fatores tornam complexa a tomada de decisão de compra e, ademais, a 

globalização e a internet ampliaram as possibilidades de escolha. Tais fatores 

exigem agilidade e um amplo processo de seleção de fornecedores. 

Regulamentações públicas exigem mais transparência no processo e o novo fluxo 

decisório nas organizações leva ao envolvimento de um maior número de agentes 

decisores. A Figura 1 demonstra o impacto sobre a evolução da complexidade e 

importância das decisões de compra (DE BOER ET AL., 2001). 

 
Figura 1 – Impacto sobre a evolução da complexidade e importância das decisões de compra 
Fonte: Tradução de De Boer et al. (2001) 

 

O texto de Weber et al. (1991) já abordava a importância do grupo de fornecedores 

que serão escolhidos: “No atual ambiente operacional competitivo é impossível 

produzir com sucesso e baixo custo, produtos de alta qualidade, sem fornecedores 

satisfatórios. Assim, uma das mais importantes decisões de compra é a seleção e 

manutenção de um grupo competente de fornecedores”. Tal afirmação faz referência 

ao trabalho de Howard Lewis que em 1943 apontava que o principal fator para a 

aquisição de materiais era a seleção adequada de fornecedores. 
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Kirytopoulos et al. (2008) também abordou o tema e ressaltou que a escolha de um 

fornecedor qualificado e de confiança é um elemento-chave na redução de custos na 

aquisição de material e um fator essencial para se atingir os tempos de entrega 

necessários, sendo cada vez mais reconhecida como uma decisão crítica na gestão 

da cadeia de suprimento.  

Weber et al. (2000) analisam que devido à importância estratégica e o número de 

incertezas e riscos associados ao processo de seleção de fornecedores, a atividade 

de compra é normalmente realizada por equipes multidisciplinares ao invés de 

decisões individuais do departamento de compras. O processo de seleção de 

fornecedores envolve direta e indiretamente diversos departamentos como 

produção, finanças, vendas e marketing. Assim, as equipes destes departamentos 

devem estar envolvidas no processo decisório de seleção de fornecedores em 

conjunto com a área de compras. 

Outro fator de complexidade resulta de restrições políticas internas e externas que 

são impostas. Restrições políticas internas existem de forma implícita ou explicita no 

processo de compra, abordando questões como: número de fornecedores, 

quantidades mínimas e máximas, utilização de fornecedores de menor porte, etc. Da 

mesma forma, os fornecedores podem impor restrições sobre o processo, como 

quantidades mínimas e máximas a serem fornecidas ou sua vontade de fazer 

negócios com uma empresa particular. Estas restrições, em última análise, afetam o 

número de fornecedores e quantidades fornecidas (WEBER ET AL., 2000). 

Kirytopoulos et al. (2008) concluíram em sua pesquisa que uma grande parcela do 

resultado no processo de seleção esta ligado ao aprendizado desenvolvido em 

outros processos. 

Weber e Current (1993) analisaram que o problema de seleção de fornecedores tem 

aplicações específicas de acordo com sua natureza, isto é, as restrições adequadas 

e o valor relativo dos critérios de escolha na contratação variam de acordo com o 

tipo de problema. Portanto, não é possível especificamente que um modelo de 

contratação único seja funcional e apropriado para todos os cenários possíveis 

(DEMPSEY, 1979). 

Em DeGraeve e Roodhooft (1999) é reconhecida uma estrutura hierárquica no 

processo de seleção: (1) o nível de atividades do fornecedor, (2) o nível de 

atividades dos pedidos e (3) o nível de atividades ligado aos produtos. Exemplos de 
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custos ligados ao fornecedor incluem: custo de auditoria de qualidade para a 

avaliação de um fornecedor, custo de gerenciamento em compras, pesquisas 

adicionais e custos de desenvolvimento ligados ao processo. Os custos e as 

condições impostas cada vez que um pedido é feito com um determinado fornecedor 

incluem, entre outros, os custos associados com a recepção, faturamento, 

transporte, classificação, parte fiscal e contábil. Os custos e condições ligados aos 

produtos são: preço, falha interna, falha externa e inventário.  

Sendo o processo de seleção um problema complexo, com várias alternativas de 

escolha e que envolve um grande número de diferentes decisores e custos parece 

conclusivo que existe a necessidade de uma metodologia que considere todos estes 

aspectos na resolução deste problema.   

Devem-se considerar os modelos de decisão como instrumentos para divulgação, 

comunicação e exame das estruturas das preferências pessoais, da subjetividade e 

das incertezas ao invés de um formato rígido que não considere esses fatores. 

Vários pesquisadores têm relatado sobre os benefícios de se aplicar uma 

abordagem estruturada para a tomada de decisão na seleção de fornecedores (DE 

BOER ET AL., 2001). 

Apesar de vários autores proporem uma variedade de fatores a serem considerados, 

foi avaliado que a importância no relacionamento e a complexidade do problema 

parecem ser realmente os fatores determinantes na escolha do modelo de decisão a 

ser aplicado. (DE BOER ET AL., 2001). 

O quadro apresentado na Tabela 2 revisa os métodos de seleção de fornecedores e 

analisa a diversidade de situações em termos de complexidade e importância 

encontrada. Além disso, abrange as diferentes fases do processo de seleção de 

fornecedores: (1) descobrir exatamente qual objetivo na seleção de um fornecedor, 

(2) definir os critérios, (3) pré-qualificação de fornecedores adequados de acordo 

com os critérios e (4) fazer a escolha final.  
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Tabela 2 - Estrutura do processo de seleção de fornecedores 
Fonte: Adaptação de De Boer, (1998) 

 

 

Finalmente, foi considerado que a análise da tomada de decisões estratégicas na 

seleção de fornecedores é outra área importante para pesquisas futuras. A grande 

maioria dos trabalhos publicados considera apenas as funções operacionais dentro 

das empresas, entretanto algumas empresas começaram a analisar também a 

função de compras como uma função estratégica (WEBER ET AL., 1991). O que 

parece ainda ser válido se for considerada a análise dos trabalhos mais recentes. 

 

 

2.3 CRITÉRIOS 

 

 

Weber et al. (1991) revisaram na literatura as publicações da área de compras sobre 

seleção de fornecedores. Uma atenção especial foi empregada ao trabalho 

desenvolvido por Dickson (1966), que forneceu uma visão abrangente dos critérios 

mais importantes que acadêmicos e profissionais encontraram para selecionar 

fornecedores. 

Neste trabalho, foram apresentados os principais critérios na seleção de um 

fornecedor. Esses 23 critérios foram definidos com base em uma pesquisa que 

identificou mais de 50 fatores distintos que eram utilizados por acadêmicos e 

práticos na seleção de fornecedores, são esses os critérios escolhidos: 
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1) O preço líquido (incluindo descontos e encargos); 

2) A capacidade para atender especificações de qualidade; 

3) O serviço de reparação oferecido por cada fornecedor; 

4) A capacidade de cada vendedor para atender cronogramas de entrega;  

5) A localização geográfica de cada fornecedor; 

6) A situação financeira e crédito cada fornecedor; 

7) As instalações de produção e capacidade produtiva; 

8) A quantidade de negócios que já foram feitos; 

9) A capacidade técnica (investigação e facilidades de desenvolvimento); 

10) Organização e capacidade de gestão; 

11) As futuras compras que cada fornecedor fará do contratante;  

12) O sistema de comunicação entre contratante e fornecedor; 

13) Os controles operacionais (relatórios, controle de qualidade e sistemas de 

controle de estoque); 

14) A posição na indústria (produto, liderança e reputação) de cada fornecedor; 

15) O registro das relações de trabalho de cada fornecedor;  

16) O alinhamento da atitude de cada fornecedor com o contratante;  

17) O desejo sobre o negócio do contratante mostrado por cada fornecedor;  

18) As garantias e alinhamento de políticas;  

19) A capacidade do fornecedor em atender os requisitos de embalagem;  

20) A impressão através dos contatos pessoais;  

21) A disponibilidade de treinamento e desenvolvimento; 

22) Conformidade ou % de cumprimento dos procedimentos;  

23) Histórico do desempenho. 

Esses critérios foram renomeados de forma resumida e classificados por Weber et 

al. (1991) com base no estudo de Dickson. A continuidade do trabalho foi avaliar os 

trabalhos publicados sobre o tema entre 1967 e 1990 com base na utilização dos 

critérios listados acima. Os resultados, 74 trabalhos publicados, estão detalhados no 

Anexo A. 
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Nestes 74 trabalhos publicados também foram classificados os critérios de acordo 

com o seu grau de utilização, conforme descrito na Tabela 3. 

Tabela 3 - Nível de utilização dos critérios de seleção 
Fonte: Adaptação aos dados de Weber et al., (1991) 

 
 

A Tabela 3 indica que os critérios que tiveram o maior número de citações foram: 

Preço líquido (82%), Entrega (59%) e Qualidade (54%). Estes valores estão um 

pouco divergentes dos valores encontrados no trabalho original, por terem sido 

calculados de forma mais precisa através de planilha eletrônica. 

Ho et al. (2010) analisaram a frequência de utilização dos critérios de avaliação em 

78 periódicos publicados entre 2000 e 2008 e chegaram à seguinte classificação:  

 Qualidade: esteve presente em 68 destes trabalhos, representando 87,18% de 

presença destes critérios nos 78 trabalhos publicados; 

 Entrega: esteve em segundo lugar com 64 referências, 82,05%; 

 Custo: em terceiro com 63 referências, 80,77%. 

Conclui-se, analisando o período iniciado pelo trabalho de Dickson em 1966 até 

2008, que as mudanças na definição dos principais critérios não são radicais. Em 

todos os trabalhos analisados: qualidade, entrega (que estão diretamente ligados ao 

nível de serviço) e custos são os critérios fundamentais. A Figura 2 demonstra a 

evolução histórica dos critérios de acordo com o grau de utilização. 
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Figura 2 - Avaliação histórica da utilização dos critérios por grau de utilização 
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Parece indiscutível que os critérios devem se moldar ao problema e se adequar às 

expectativas dos decisores, visto que tal análise é abordada pela quase totalidade 

dos autores.  

Situações específicas no processo de contratação podem requerer a utilização de 

novos critérios ou modificação das restrições do modelo para refletir suas 

necessidades (WEBER E CURRENT, 1993). 

Diversos trabalhos sobre o assunto foram publicados e a maioria aborda que o 

processo de seleção é complexo devido ao grande número de critérios que devem 

ser analisados. Assim o processo de avaliação e seleção de fornecedores é um 

típico problema multicritério de tomada de decisão, envolvendo critérios qualitativos 

e quantitativos (KIRYTOPOULOS ET AL., 2008). 

Além de existir mais de um critério de escolha na tomada de decisão, outra 

complexidade nas decisões de seleção é o fato de que um fornecedor pode ter 

diferentes características de desempenho para diferentes critérios. Por exemplo, um 

fornecedor pode fornecer um produto com o melhor preço por unidade, porém pode 

não ter o melhor desempenho de entrega ou de qualidade dentre os fornecedores 

concorrentes (WEBER ET AL., 2000). 

Kirytopoulos et al. (2008) ainda ponderam que independente do método utilizado 

pelos pesquisadores, eles parecem concordar que o problema de seleção de 

fornecedores é agravado por objetivos conflitantes entre critérios e possibilidades 

atreladas a muitas alternativas (devido ao aumento da concorrência e da 

globalização), além das inúmeras restrições internas e externas impostas pelo 

processo de seleção. Tal conclusão explora a necessidade de escolher a mais 

adequada abordagem MCDA para resolução do problema. 

Weber et al. (1991) concluíram que do fim da década de 60 até completar a década 

de 80, 67% dos trabalhos eram multicritérios. Nos trabalhos mais recentes 

analisados praticamente a totalidade dos trabalhos analisados já utilizava uma 

abordagem multicritérios.  
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2.4 ABORDAGEM 

 

 

Considerando a natureza multicriterial da seleção de fornecedores e os outros 

fatores de complexidade do problema parece conclusivo que ferramentas de apoio 

devem ser utilizadas em sua solução. 

Weber et al. (1991) realizaram uma análise dos trabalhos publicados entre 1967 e 

1990 a respeito das abordagens quantitativas na seleção de fornecedores. Estes 

trabalhos estão descritos no Anexo A. 

As abordagens presentes nestes trabalhos foram agrupadas em três categorias:        

(1) modelos de ponderação linear, (2) modelos de programação matemática e            

(3) estatística / abordagens probabilísticas. A abordagem mais utilizada foram os 

modelos de ponderação linear, que podem ser consideradas como uma abordagem 

multicritério (WEBER ET AL, 1991). 

Dada a complexidade e importância econômica do assunto, os mesmos autores 

consideraram surpreendente a pouca atenção dada na literatura para a aplicação de 

métodos quantitativos para a seleção de fornecedores. À luz da natureza multi-

objetivo do problema, foi considerado que a aplicação de técnicas de programação 

multi-objetivo seria outra área fértil de investigação no processo de seleção de 

fornecedores.  

Weber e Current (1993) deram prosseguimento ao estudo de 1991 tratando 

especificamente da abordagem multi-objetivo. Foram estabelecidas as principais 

decisões no momento da seleção: quais fornecedores escolher e a quantidade a ser 

adquirida. 

Os mesmos autores afirmaram que a análise multi-objetivo tem diversas vantagens: 

permite que diversos critérios sejam analisados em suas unidades de medida 

naturais e dessa forma elimina a necessidade de convergência em uma unidade 

única (tal como a monetarização de intangíveis).  

A maior crítica às abordagens de otimização é que elas fornecem ao tomador de 

decisão uma única solução "ótima" e não um conjunto alternativo de decisões. Ao 

fornecer um conjunto de alternativas válidas e as compensações que lhes são 
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associadas, as técnicas multi-objetivo permitem ao tomador de decisão incorporar 

sua experiência pessoal e discernimento na tomada de decisão final.  

Outra grande vantagem das técnicas multi-objetivo é que elas fornecem uma 

metodologia para analisar os impactos estratégicos e políticos nas decisões. Essas 

decisões frequentemente implicam em uma reordenação das prioridades 

estratégicas nos objetivos de uma empresa (WEBER E CURRENT, 1993). 

Os dois métodos mais utilizados para geração de soluções para os problemas multi-

objetivo são o método de ponderação (pesos) e o método de restrição (COHON, 

1978). 

De acordo com Weber e Current (1993), o método de ponderação resolve um 

problema que tenha objetivo único, onde este objetivo é uma combinação convexa 

das funções objetivo iniciais. Esta combinação convexa é determinada através da 

atribuição de pesos relativos aos objetivos iniciais e em sua combinação. A referida 

ponderação resulta em diversas soluções para o problema multi-objetivo original. 

O método de restrição identifica soluções otimizando um dos objetivos iniciais 

(função objetivo) e criando restrições para considerar os outros objetivos. Várias 

soluções são geradas pela variação dos limites de restrição sobre os outros 

objetivos, (COHON, 1978). 

As compensações entre os critérios são demonstradas na Figura 3 usando o perfil 

de performances (SCHILLING ET AL., 1983). Perfil de performance foi usado porque 

provou ser uma maneira eficaz de apresentar as compensações dos critérios em 

problemas com mais de dois objetivos. Na Figura 3 é exemplificado um eixo vertical 

para cada um dos três critérios (preço, entrega e qualidade). O valor a ser atribuído 

em cada critério, em seu eixo específico, é o valor atribuído para esse fornecedor 

dividido pela melhor solução possível para esse critério, neste caso, a melhor dentre 

os cinco fornecedores. Perfil de performance é um meio eficaz para demonstrar as 

compensações entre os critérios em problemas multi-objetivo. (WEBER E 

CURRENT,1993). 
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Figura 3 - Compensações entre critérios 
Fonte: Adaptação de Weber e Current, (1993) 

 

Degreave et al. (2000) propõe que programação multi-objetivos (MOP) e análise por 

envoltória de Dados (DEA) são ferramentas utilizadas como suporte ao MCDA. 

Para esses autores a abordagem deve considerar, além do preço, todos os custos 

sobre o ciclo do serviço ou produto adquirido, tais como, aqueles relacionados ao 

próprio modelo de serviço, qualidade, entrega, administração, comunicação, falha, 

manutenção, etc. Tal consideração nos permite analisar as atividades e determinar 

os fatores de custo para as diferentes atividades definidas, denominado Método 

ABC (ABC).  

Degreave et al. (2000) fizeram uma revisão da literatura e encontraram os periódicos 

publicados no período de 1986 a 1999 sobre seleção de fornecedores que estão 

descritos no Anexo B.  

A revisão da literatura entre 1984 e 2000, realizada por De Boer (2001) é 

apresentada através da classificação dos trabalhos em relação à fase de aplicação 

da abordagem no processo de seleção e o tipo de compra que esta sendo avaliado. 

Tal análise esta detalhada no Anexo C.   

De Boer et al. (2001) realizaram ainda uma pesquisa bibliográfica que incluí artigos 

sobre métodos ou técnicas que visam apoiar um decisor em uma ou mais das quatro 

etapas do processo de seleção do fornecedor, como anteriormente já foi definido.  
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Os resultados da pesquisa foram divididos de acordo com o enquadramento das 

metodologias ou técnicas nas seguintes etapas: 

1) Métodos de Decisão na definição do problema e formulação de critérios: Esta 

fase consiste em determinar qual é o problema principal e por que escolher um 

ou mais fornecedores; 

2) Métodos de Decisão na pré-qualificação de fornecedores desejáveis: Esta etapa 

consiste em definir e determinar o conjunto de fornecedores aceitáveis (triagem) 

enquanto possíveis passos subsequentes servem para reduzir o número de 

fornecedores a considerar; 

3) Modelos de Decisão na escolha final do fornecedor: A grande maioria dos 

modelos de decisão encontrados faz referência à fase de escolha do fornecedor 

no processo de seleção. Modelos de escolha do fornecedor podem ser 

distinguidos de acordo com a classificação: nova compra, recompra modificada e 

recompra direta, conforme relatado no Anexo C. Quase dois terços dos atuais 

modelos de escolha do fornecedor podem ser caracterizados como modelos 

únicos ou pacote de modelos, estes modelos consideram a seleção de um 

fornecedor para um produto ou um grupo de itens. Outra definição, modelos 

múltiplos, levam em conta as interdependências que podem existir entre os 

diferentes produtos ou grupos de produtos.  

As aplicações em cada uma destas etapas, as fases de aplicação ou os métodos 

utilizados, os trabalhos publicados e os comentários dos autores da pesquisa, De 

Boer et al. (2001), estão descritos no Apêndice B. 

Algumas abordagens na literatura de operações lidam explicitamente com a 

definição do problema e alguns exemplos destes métodos são mostrados na Tabela 

4. Estas abordagens apresentadas podem contribuir de forma relevante para um 

melhor entendimento do problema e consequentemente a busca por uma melhor 

solução. 
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Tabela 4 - Métodos e técnicas para definição de problemas 
Fonte: Adaptação de (De Boer et al., 2001) 

 
 

De forma análoga, a Tabela 5 mostra dois métodos existentes para formulação de 

critérios que não estão sendo utilizados na seleção de fornecedores e que também 

podem contribuir para um modelo mais eficaz. 

Tabela 5 - Métodos para formulação dos critérios 
Fonte: Adaptação de (De Boer et al., 2001) 

 
 

Também foram identificados três métodos adicionais que parecem particularmente 

adequados para a fase de qualificação de fornecedores. Estes três modelos estão 

descritos na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Sugestão de métodos de pré-qualificação de fornecedores 
Fonte: Adaptação de (De Boer et al., 2001) 

 
 

Esses modelos apresentados podem ser utilizados para excluir empresas do 

processo de seleção que não estejam aptas, reduzindo o número de participantes e 

qualificando o grupo de participantes. 
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Em relação à aplicação de abordagens multicritérios, Sonmez (2006) revisou as 

abordagens utilizadas entre 1985 e 2005 na seleção de fornecedores e chegou à 

conclusão de que 22% dos métodos utilizados neste período eram MCDA. 

O último trabalho a ser analisado, Ho et al. (2010), revisou na literatura a utilização 

das abordagens multicritérios na tomada de decisão para avaliação e seleção de 

fornecedores. Este objeto de estudo foi avaliado através dos artigos publicados nos 

periódicos entre 2000 e 2008. 

Escolher efetivamente fornecedores envolve muito mais do que analisar uma série 

de lista de preços. As escolhas dependem de uma ampla gama de fatores que 

envolvem tanto dados quantitativos como qualitativos (HO ET AL., 2010). 

Diversas abordagens para tomada de decisão em problemas multicritérios têm sido 

propostas na seleção de fornecedores: método de análise hierárquica (AHP), o 

processo de análise de rede (ANP), Raciocínio baseado em casos (CBR), análise 

envoltória de dados (DEA), teoria Fuzzy, algoritmo genético (GA), programação 

matemática, avaliação técnica com simples atributo (SMART) e híbridos de todas 

estas metodologias. 

Outras conclusões a respeito da pesquisa de Ho et al., (2010) dizem respeito à 

frequência em que as abordagens estiveram presentes nos 78 trabalhos publicados 

de 2000 a 2008. Em 59% dos trabalhos os pesquisadores utilizaram apenas uma 

metodologia de abordagem, por consequência 41% dos trabalhos utilizaram 

abordagens integradas. 
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Figura 4 - Tipos de abordagem multicritério publicadas entre 2000 e 2008 
Fonte: Dados extraídos de (Ho et AL., 2010) 

 

A abordagem individual mais utilizada, conforme Figura 4, é o DEA, seguido de 

Programação Matemática, AHP, CBR, ANP, Fuzzy, SMART e GA. O DEA tem 

atraído mais atenção, principalmente por causa de sua robustez, (HO ET AL., 2010).  

Em relação às abordagens integradas, percebeu-se que as abordagens AHP são 

mais frequentes, Anexo D. Sua aplicabilidade está relacionada com a sua 

simplicidade, facilidade de uso, e grande flexibilidade (HO, 2008).  

Além das razões citadas, outro ponto importante é que a verificação de consistência 

da abordagem AHP contribui muito para evitar inconsistências porque a mesma atua 

como um mecanismo de feedback para os tomadores de decisão revisarem seus 

julgamentos. Tal mecanismo contribui para que as decisões tomadas sejam 

coerentes, o que pode ser considerado um ingrediente básico para boas tomadas de 

decisões.  

Um ponto de atenção no método AHP estaria relacionado com os resultados, pois 

esses seriam somente relacionados com os critérios estabelecidos e não 

considerariam as restrições de recursos. Por esse motivo a abordagem Goal 

Programming (GP) pode contribuir para o modelo incluindo essa compensação 

através de maiores informações geradas ao tomador de decisão. Talvez por esse 

motivo à abordagem AHP-GP foi a que apareceu com maior frequência entre as 

abordagens integradas (HO ET AL., 2010). 
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2.4.1 Aplicação da abordagem 

 

 

Weber et al. (1991) já havia concluído que na seleção de fornecedores a abordagem 

MCDA era a mais utilizada entre os trabalhos pesquisados. 

Entretanto, segundo análise de De Boer et al. (2001), não foi encontrada em 

nenhum dos trabalhos analisados a utilização de métodos de decisão na definição 

do problema. Na formulação de critérios foram encontradas apenas três aplicações, 

totalizando 2% dos trabalhos analisados. Para qualificação dos fornecedores foram 

encontrados 27 trabalhos, representando 20% do total, e o grande número de 

trabalhos publicados, 105 com 78% de representatividade, foram aplicados na 

escolha dos fornecedores, Anexo C.  

Em relação ao tipo de modelo utilizado, Degreave et al. (2000) avaliaram 24 modelos 

de 1986 a 1999. Foram utilizados quatro tipos de modelos na solução de problemas 

de seleção com a devida relevância: Modelos de Classificação (37%), Custo Total 

(13%), Programação Matemática (46%) e Estatística (4%). De Boer et al. (2001) 

refaz a análise incluindo cinco trabalhos que não haviam sido considerados no 

trabalho anterior e o resultado não demonstrou alterações relevantes: Modelos de 

Classificação (38%), Custo Total (10%), Programação Matemática (49%) e 

Estatística (3%). 

Nos anos 2000, Weber et al. e Degreave et al. propõe a combinação de 

metodologias (MOP, DEA, ABC) na busca de uma melhor solução. Ho et al. (2010), 

10 anos depois, constataram que aproximadamente 41% dos trabalhos publicados já 

utilizavam modelos integrados, o que demonstra um aumento substancial na 

utilização deste tipo de modelo.   

Em complemento a análise sobre as abordagens de Ho et al. (2010), esta revisão 

faz uma avaliação do número de utilizações de cada uma dessas abordagens 

independente de tratar-se de uma abordagem individual ou integrada. Analisando 

todos os trabalhos do período obteve-se um número de 112 abordagens sendo 

utilizadas, sendo 46 utilizadas individualmente, 30 integradas duplas e duas 

integradas triplas. Apenas quatro modelos de abordagens representaram 

aproximadamente dois terços das utilizações, 66,07%. Destes: AHP teve frequência 

igual a 25 (22,32%), DEA apareceu 21 vezes (18,75%), Programação Matemática 16 
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vezes (14,29%) e Fuzzy 12 vezes (10,71%). O resultado desta avaliação pode ser 

verificado na Figura 5. 

 
Figura 5 - Frequência de utilização por tipo de abordagem 
Fonte: Dados extraídos de (Ho et AL., 2010) 

 

 

2.5 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM 

 

 

Baseado em um levantamento da literatura, Timmermans (1991) resume os critérios 

para avaliação de modelos de decisão em três categorias: critérios de resultados, 

critérios de processo e critérios práticos. Rohrmann (1986) sugere as seguintes 

categorias de critérios de avaliação: qualidade de decisão, benefícios indiretos, 

praticidade, satisfação do usuário e economia. Desta forma foi desenvolvido um 

modelo de avaliação que combina as contribuições de Timmermans e Rohrmann, e 

determina o grau em que o modelo se ajusta a complexidade da situação e pode ser 

implantado produzindo um custo/benefício favorável, conforme critérios descritos na 

Tabela 7 (DE BOER E WEGEN, 2003). 
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Tabela 7 - Avaliação do modelo na seleção de fornecedores 
Fonte: Adaptação de (De Boer e Wegen, 2003) 

 

 

Esta avaliação tem como objetivo avaliar o modelo de seleção escolhido através de 

sua complexidade e sua relação entre custo e benefício. 

De Boer e Wegen (2003) estudaram problemas de seleção de fornecedores em 

quatro diferentes setores. O objetivo destas aplicações não era obter o "melhor 

método”, mas descobrir o que os decisores consideram útil na utilização de modelos 

que suportam o processo de seleção de fornecedores utilizando diversas técnicas 

diferentes. A Tabela 8 sintetiza as informações sobre o contexto do experimento e os 

modelos de decisão utilizados. Este tipo de tabela possibilita uma visão geral sobre 

as escolhas propostas para o modelo em cada uma de suas fases através das 

ferramentas utilizadas. 

Tabela 8 - Visão geral dos modelos utilizados nos experimentos 
Fonte: Tradução de (De Boer e Wegen, 2003) 
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A análise de De Boer e Wegen (2003) revelou a importância de considerar a 

flexibilidade de um modelo de decisão ao longo do processo. Entretanto, um modelo 

de decisão extremamente flexível pode limitar a estrutura do modelo. Dependendo 

da respectiva importância da necessidade de flexibilidade para o tomador de 

decisão, modelos de decisão diferentes ou maneiras diferentes de utilização podem 

ser consideradas.  

Além disso, requerem atenção específica à origem da informação fornecida pelos 

tomadores de decisão. Os resultados indicam a importância de uma abordagem 

diferenciada na aplicação de modelos de decisão em processos de seleção de 

fornecedores. Por exemplo, as diferenças quanto à quantidade e qualidade das 

informações disponíveis e o impacto financeiro da tomada de decisão tem influência 

nos diferentes tipos de modelos de decisão a serem escolhidos.  

Isto implica que, em futuras pesquisas, a aplicabilidade de um novo modelo de 

decisão deve ser especificado de forma clara pois a maioria dos tomadores de 

decisão necessita de habilidade e treinamento para utilizar de forma eficaz os 

modelos de decisão (DE BOER E WEGEN, 2003).  

Outro desafio, concluem os autores, é encontrar um equilíbrio adequado entre: (a) a 

variedade de modelos de decisão necessária para lidar com as muitas situações de 

compra diferentes em termos de importância e complexidade e (b) o custo total de 

implementação e manutenção dos modelos de decisão, que aumenta de acordo com 

o número de diferentes modelos de decisão utilizados.  

Por último, deve ser considerada a importância no processo de seleção do 

aparecimento de ferramentas computacionais que cada vez mais oferecem 

oportunidades de apoio na tomada de decisão ao invés da tentativa de desenvolver 

todas as ferramentas de apoio localmente (GEOFFRION E KRISHNAN, 2001). 
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2.6 ÁREAS DE ESTUDO 

 

 

Outro ponto importante de análise são as áreas de estudo com um maior número de 

aplicações de abordagens multicritério na seleção de fornecedores. 

Considerando o periódico em que estavam contidos os trabalhos publicados entre 

1967 e 1990 como base, Anexo A, foi constatado que a área de compras era 

responsável por mais de 50% dos trabalhos publicados neste período sobre seleção 

de fornecedores enquanto periódicos da área de logística publicaram menos de 5% 

dos trabalhos. Se for incluída a área de produção, inventário e operações dentro da 

área de logística estar-se-ia tratando de um valor equivalente a 15% dos trabalhos 

publicados, vide Tabela 9. 

Tabela 9 - Publicações dos trabalhos 
Fonte: Tradução de Weber et al., (1991) 

 
 

Bhutta (2003) avaliou 154 periódicos entre 1986 e 2002 e nos resultados, mostrados 

na Tabela 10, é possível observar um aumento considerável na representatividade 

da logística. Nestas publicações 29% eram relativos à área de logística e se for 

considerada a área de produção, inventário e operações este número será maior 

que 45%. Neste novo estudo a área de compras era responsável por menos de 17% 

dos periódicos. 
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Tabela 10 - Frequência de publicações de seleção de fornecedores 
Fonte: Tradução de Bhutta, (2003) 

 

 

Nestes trabalhos analisados foi avaliada também a área de estudo do conteúdo da 

publicação. Os resultados estão demonstrados na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Classificação dos periódicos (conteúdo) 
Fonte: Tradução de Bhutta, (2003) 

 

O resultado da análise confirma que o número de estudos de caso é reduzido, 14%, 

e grande parte dos trabalhos publicados tem um desenvolvimento mais conceitual do 

que baseado em aplicações práticas. 

 

 

2.7 CONCLUSÃO 

 

 

2.7.1 Aderência 

 

 

Avaliando a aderência desta dissertação com a pesquisa bibliográfica pode-se 

concluir que o tema escolhido é relevante, principalmente pelo reduzido número de 

casos práticos aplicados conforme observado por De Boer et al. (2001).  

Conforme abordado na introdução, selecionar de forma correta fornecedores é 

fundamental para a garantia de competitividade, o que foi ratificado por Weber et al. 

(2001). Kirytopoulos et al. (2008) confirmou o caráter multicritério e defendeu a 

utilização da abordagens MCDA para sua solução de problemas de seleção de 

fornecedores, assim como, Ho et al. (2010), que foram categóricos ao definir que 

uma abordagem multicritério pode ser considerada bem melhor que a abordagem 

atual utilizada em processos de seleção.  

Como apoio à definição e maior entendimento do problema, De Boer et al. (2001), 

sugeriu a utilização do mapa cognitivo. 
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De Boer et al. (2001) propõe a seguinte sequência ao processo: definir os objetivos 

esperados com o processo de seleção, definir os critérios para se atingir estes 

objetivos (incluindo inclusão/rejeição), qualificar os fornecedores segundo esses 

critérios e fazer escolha final.  

Em seu trabalho posterior, ainda em relação ao formato do processo, De Boer e 

Wegen (2003) defendem a utilização de software na solução deste tipo de problema. 

 

 

2.7.2 Aspectos a serem considerados 

 

 

No desenvolvimento deste trabalho houve o foco na necessidade de adaptar o 

modelo ao problema proposto, ponderar os trade-offs entre critérios de decisão e 

criar uma ferramenta que fosse aplicável. Tentou-se também ampliar o escopo de 

análise com o objetivo de se obter análises mais estratégicas. Nos trabalhos de 

Weber (1991, 1993 e 2000) foram encontrados os fundamentos necessários para 

essas análises. 

Degreave et al. (2000) e De Boer et al. (2001) alertam respectivamente para a 

ponderação de outros custos ligados ao processo e outros fatores externos e sua 

influência no processo de decisão. Esses fatores foram ponderados na definição dos 

critérios e de seus respectivos pesos. 

Em relação à aplicação em logística, Weber et al. (1991) concluíram que entre os 

anos de 67 e 90, 15% dos trabalhos teriam relação com logística se for considerado 

como base o meio de publicação. Weber et al. (2000), Kirytopoulos et al. (2008) e 

Bhutta (2003) posteriormente demonstram a relevância das aplicações na área.  

Com o aumento da importância da logística no contexto das organizações e a maior 

relevância da aplicabilidade de abordagens multicritério para problemas de seleção, 

parece natural um aumento no número de publicações na área.    
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2.7.3 Conclusão do capítulo 

 

 

A totalidade dos trabalhos analisados considera que as abordagens MCDA são uma 

importante ferramenta no processo de seleção de fornecedores, pois possibilitam ao 

contratante analisar outros aspectos relevantes no processo de contratação ao invés 

de uma abordagem usual de mercado que acaba focando quase que 

exclusivamente no critério custos. 

Conforme abordado por Weber e Current (1993), a maioria dos trabalhos publicados 

até a data de análise não apresentavam aplicações práticas. De Boer e Wegen 

(2003) observaram que enquanto o número de ferramentas de decisão parece 

crescer cada vez mais, há pouca evidência empírica de aplicações práticas de tais 

ferramentas na seleção de fornecedores.  

De Boer et al. (2001) avaliaram também as possibilidades de futuras aplicações 

sobre o tema. Fica claro que o apoio na fase de definição do problema é uma área 

pouco desenvolvida na seleção de fornecedores, pois não foi encontrado na 

literatura de compras qualquer modelo de compra que aborde esta importante fase, 

conforme pode ser observado no Anexo C. 

Portanto, os resultados obtidos levam a concluir que os modelos de decisão 

utilizados na seleção de fornecedores, desde que sejam cuidadosamente 

selecionados e dentro de condições adequadas, podem ser úteis de diversas formas 

durante todo o processo de seleção e em situações de compra totalmente 

diferentes. Baseada nessa opinião, fica comprovada a utilidade e a importância de 

um maior aprofundamento nesta área.  

Pode-se também concluir que a ampla gama de métodos e técnicas que surgiram 

durante os últimos 50 anos em Pesquisa Operacional parece fornecer a variedade 

de abordagens necessárias para lidar com a diversidade encontrada na prática de 

compra. Além disso, implica na necessidade de dispor de uma mudança na ênfase 

do desenvolvimento de modelos de decisão que atualmente estão focados na fase 

final de seleção para um novo modelo que também analise as fases iniciais, 

incluindo definição do problema e formulação de critérios (DE BOER E WEGEN, 

2003). 
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Baseado no que foi estudado, aplicado e das conclusões dos trabalhos que foram 

analisados segue desenvolvimento do modelo conceitual, Capitulo 3, desta 

dissertação. 



 50 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para analisar de forma satisfatória aspectos relevantes à decisão de selecionar um 

prestador de serviços logísticos para contratação utilizou-se a análise de decisão 

multicritérios (MCDA) conforme detalhado em Montibeller e Franco (2007). Esses 

autores descrevem uma metodologia para a modelagem de compensações entre 

preferências e valores e a posterior análise de sensibilidade da robustez das 

decisões tomadas.  

No caso deste trabalho, essa metodologia foi selecionada porque permite realizar 

análises formais e estruturadas de uma decisão com múltiplos critérios e alternativas 

discretas em ambiente interativo, onde os tomadores de decisão podem 

experimentar as várias facetas, critérios e consequências em tempo real. Para 

implementar o caso, foi empregada a ferramenta de gestão V.I.S.A 

(www.visadecisions.com) que apoiou a transcrição do problema, descrição dos 

critérios, análise dos resultados e escolha do fornecedor. Um maior detalhamento 

sobre o tema será realizado a seguir. 

 

 

3.1 ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIOS 

 

 

3.1.1 MCDA - Definição e utilização 

 

 

O campo da MCDA, também chamada suporte à decisão multicritérios ou tomada de 

decisão multicritérios (MCDM), tem se desenvolvido rapidamente nos últimos 40 

anos. Critério, por definição significa “princípio que se toma por referência e que 

permite distinguir; padrão de julgamento”, que num contexto de tomada de decisão 

implicaria em algum tipo de padrão no qual uma escolha particular ou sequência de 

ações poderiam ser julgadas como mais desejadas que outras (TABUCANON, 

1988). 
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Se for considerado que dentre estas diferentes escolhas existem padrões tais que 

conflitem entre si de forma substancial, aborda-se claramente um problema de 

tomada de decisão multicritérios (BELTON E STEWART, 2002). 

Gerenciar decisões de nível corporativo tipicamente envolve grande gama de 

critérios, especialmente se o consenso precisa ser conseguido através de um grupo 

de pessoas de interesses distintos e conflitantes. Casos onde as consequências de 

cada escolha são significativas, os impactos são de longo prazo e podem afetar 

muitas pessoas e os erros não podem ser facilmente remediados representam 

circunstâncias ideais para a MCDA (BELTON E STEWART, 2002). 

Afinal, a MCDA auxilia tomadores de decisão a organizar e sintetizar a informação, 

integrando medidas objetivas e julgamento de valor, explicitando e gerenciando a 

subjetividade. Isto permite conduzi-los para que se sintam confortáveis e confiantes 

na tomada de decisão, pois minimiza o potencial arrependimento após o processo 

decisório, dado que todos os critérios julgados relevantes foram levados em 

consideração. 

 

 

3.1.2 O Processo 

 

 

Franco e Montibeller (2011) atestam que a abordagem MCDA tem sido utilizada para 

apoiar uma grande variedade de problemas de decisão complexos. Embora a 

literatura sobre os aspectos ligados a MCDA seja extensa, menos atenção é dada ao 

processo de estruturação destes modelos. A tarefa de estruturar modelos MCDA em 

intervenções no mundo real está longe de ser trivial, principalmente devido à 

complexidade intrínseca dos modelos, onde vários objetivos têm de ser articulados, 

definidos e medidos por critérios. 

Outro ponto importante é que a definição de um conjunto de alternativas a ser 

avaliada nem sempre é simples, pois os tomadores de decisão podem ter 

dificuldades para pensar criativamente sobre o problema e considerar alternativas 

inovadoras (FRANCO E MONTIBELLER, 2011).  
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O processo da MCDA deve fazer parte do processo mais amplo de estruturação e 

resolução de um problema. A Figura 6 mostra os estágios deste processo, desde a 

identificação de um problema, passando por sua definição e estruturação, a 

construção do modelo e seu uso para informação e análises, até a determinação de 

um plano de ação. Os principais objetivos dos estágios estão descritos nos próximos 

tópicos de acordo com a classificação definida por (BELTON E STEWART, 2002). 

 
Figura 6 - O processo de MCDA 
Fonte: Adaptado de Belton e Stewart, 2002 

 

 

3.1.3 Identificação e estruturação do problema 

 

 

Antes de qualquer análise começar os envolvidos no processo, incluindo 

facilitadores e/ou analistas técnicos, precisam desenvolver um entendimento comum 

do problema, das decisões que devem ser feitas e dos critérios com os quais estas 

decisões estão sendo julgadas e avaliadas. 

Eden e Sims (1978) citam a importância de se definir corretamente um problema 

para que ele possa ser resolvido. Partindo de um princípio básico, será definido o 

que é um problema. 

Um problema é uma questão ou um obstáculo que dificulta a realização de metas, 

objetivos, ou propostas. Ele refere-se a uma situação, condição, ou questão que 

ainda não foi resolvida. Em um sentido mais amplo, um problema existe quando um 
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indivíduo conhece uma diferença significante entre o que é de fato e o que é 

desejado (ALEXANDRIA, 1989). 

Partindo-se desta definição e da introdução no parágrafo anterior percebe-se que 

antes de se iniciar a resolução de um problema é necessário que ele seja 

corretamente definido e que os envolvidos saibam quais resultados são esperados, 

ou pelo menos parte significante deles, para que seja possível definir também o que 

seria desejado com sua resolução. 

Para entendimento e estruturação do problema optou-se pelo método de 

estruturação denominado Strategic Options Development Analysis (SODA), que será 

descrito a seguir baseado nos estudos de (ROSENHEAD E MINGERS, 2001). 

O SODA é um método para trabalhar com problemas complexos podendo ser 

definido como uma aproximação projetada para auxiliar problemas que envolvem 

Pesquisa Operacional. 

O SODA, de acordo com a definição do IFM – Cambridge (2009), utiliza como 

metodologia entrevistas e utiliza um mapa cognitivo para capturar visões individuais 

de uma questão. Os mapas podem ser construídos em grupo, pela agregação de 

mapas cognitivos individuais e são usados para facilitar a negociação sobre 

sistemas com relação valor/objetivo, pontos de atenção estratégicos e problemas 

multicritérios.  

Além do conteúdo do problema, a atenção é prestada as questões psicológicas, 

políticas e a dinâmica do processo em grupo. 

O SODA também auxilia a uma equipe de gerenciamento prover um modelo de 

suporte a negociação trabalhando com a individualidade e subjetividade na definição 

do problema e gerando criatividade no grupo. Tal abordagem tende a gerar modelos 

mais ricos, ao invés de mover em direção a abstração ou simplicidade priorizando 

uma gestão estratégica através da modificação do pensamento e ação ao invés de 

planejamento. 

O método busca desenvolver altos níveis de entendimento de um problema focando 

na definição do problema e negociação do grupo, sendo sugerido para grupos de 

quatro a dez participantes. O SODA foi originalmente desenvolvido por Colin Eden 

na Universidade do Bath. (IFM - CAMBRIDGE, 2009) 

A metodologia SODA utiliza o mapa cognitivo que pode ser definido como o ponto 

inicial para análise de um problema, desenvolvimento, estratégia de questionamento 
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(inquiry strategy) e exploração de possíveis soluções. Todas estas soluções devem 

estar alinhadas com a visão do cliente (EDEN E SIMS, 1978).  

Um mapa cognitivo é a representação de pensamento a respeito de um problema 

que segue os processos de um mapa. O mapa é uma conexão entre nós e setas 

como ligações aonde a direção da seta indica a casualidade acreditada. Mapas 

cognitivos usualmente derivam de entrevistas e buscam representar o seu mundo 

subjetivo (EDEN, 2003)   

Na Figura 7 é apresentado um exemplo de mapa cognitivo que foi construído para o 

referido problema.  

 
Figura 7 - Mapa Cognitivo com base no processo MCDA e VFT 
Fonte: Extraído do software (Banxia Decision Explorer) 

 

Este mapa retrata as etapas do processo de seleção proposto e as premissas 

utilizadas para desenvolvimento do processo MCDA descrito neste mapa serão 

melhor discutidas no desenvolvimento deste capítulo. 

A construção de um mapa cognitivo deve atender as orientações de Ackermann et 

al. (1992): 
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1) Separar a sentença em frases que não tenham mais do que 10-12 palavras. 

Dividir a apresentação em camadas de hierarquia e cada camada geralmente 

usa simples objetivos, direções estratégicas e potenciais opções.  

2) Colocar os objetivos na parte superior do mapa com conceitos indicando a 

orientação estratégica e mais do que isso as opções potenciais; 

3) Os objetivos devem terminar no topo do mapa. Isso contribui na busca pelos 

objetivos enquanto se escreve o mapa. 

4) Os direcionamentos estratégicos que parcialmente ou totalmente se relacionam 

com: implicações de longo prazo, altos custos, irreversibilidade, necessidade de 

um grande número de ações para ocorrer e necessidade de mudança na 

cultura da organização, devem ter uma maior atenção. 

5) Analisar as definições durante os levantamentos dos conceitos e garantir que 

seu significado terá o correto entendimento; 

6) Colocar os conceitos na forma imperativa e sempre que possível introduzir ator 

e ações; 

7) Conservar a propriedade não abreviando e mantendo o texto inicial de forma a 

deixar claras as implicações de tal conceito; 

8) Identificar a inter-relação entre conceitos de forma a gerar adequadamente a 

seta que conecta os conceitos; 

9) Garantir que um conceito genérico é superordenado pelos específicos itens que 

contribuem para ele; 

10) O primeiro polo de um conceito é aquele que tende a se destacar quando o 

mapa é visualizado. A última sentença deve falar a respeito do gerenciamento 

das iniciativas conduzindo a uma maior autoridade. 

11) A disposição dos conceitos e sua estrutura conduzem a um melhor 

entendimento do problema original; 

12) Iniciar o desenho em dois terços do mapa caminhando para cima e para o 

centro e tentar manter os conceitos em pequenos retângulos ao invés de linhas 

contínuas. 

Ainda durante o processo de identificação do problema, avaliar corretamente os 

seguintes aspectos é fundamental na resolução de qualquer problema de MCDA e 

mitiga as complexidades e incertezas (Belton e Stewart, 2002): 
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1) Relevância de Valores: Os tomadores de decisão devem estar prontos para 

fazer a conexão entre os conceitos e seus objetivos; 

2) Entendimento: Compartilhar o entendimento dos conceitos que serão utilizados 

nas análises; 

3) Capacidade de Mensuração: Os critérios devem ser definidos de forma que 

possam ser mensuráveis e medidos pelos tomadores de decisão; 

4) Redundância: Dois critérios não podem ser medidos por um mesmo fator. Uma 

regra geral é combinar um mesmo critério em um único conceito. 

5) Independência de Julgamento: Dois critérios não são julgados de forma 

independente se existem dependências nos julgamentos de performance 

dentre estes dois critérios; 

6) Balancear perfeição e concisão: Todos os aspectos importantes devem ser 

capturados mantendo o mínimo de nível de detalhe requerido (KEENEY E 

RAIFFA, 1976); 

7) Operacionalização: A capacidade de capturar os dados necessários para 

determinado critério não deve exigir um nível excessivo de esforço que dificulte 

o andamento do processo; 

 

 

3.1.4 Construção e uso do modelo 

 

 

A característica primária do MCDA é o desenvolvimento de modelos formais de 

preferências para tomada de decisão, “trade-offs” de valor, critérios de escolha e 

objetivos. Consequentemente, alternativas ou ações que estejam sendo 

consideradas podem ser comparadas entre si de uma forma sistemática e 

transparente.  

Conforme definido por Franco e Montibeller (2010), entre as formas de suporte a 

decisão a mais utilizada para aplicações em Pesquisa Operacional tem sido a 

“Expert Mode”. Neste caso, o desenvolvedor que esta implementado o trabalho cria 

o modelo, resolve este modelo na busca de uma solução ótima, ou quase ótima, e 

fornece ao cliente uma recomendação com base na solução obtida. 
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Uma forma de suporte a decisão alternativa é a realização de todo o processo em 

conjunto com o cliente: estruturação e definição do problema, apoio na avaliação de 

alternativas e desenvolvimento dos planos de implementação. Nesta última 

modalidade, denominada “Facilitative Mode”, o desenvolvedor não atua apenas 

como um analista, mas também como um facilitador para que o cliente compreenda 

melhor o problema e sua solução. 

Na tabela 12 é apresentado um quadro comparativo entre os dois modelos: 

Tabela 12 - Quadro comparativo Expert versus Facilitated mode 
Fonte: Adaptado de Franco e Montibeller, (2010) 

 

 

 

O modelo de decisão escolhido para a primeira aplicação deste problema foi 

baseado no “Expert Mode”, descrito na Figura 8. Tal escolha se deve principalmente 

porque os participantes tinham acesso às informações necessárias para formulação 

do problema, o nível de conhecimento necessário para tomada de decisão e havia 

familiaridade com o modelo escolhido. 
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Figura 8 - Modelo de Decisão “Expert Mode” 
Fonte: Adaptado de Keeney, (1992) 

 

O segundo estudo de caso utilizou o “Facilitative Mode”. Esta forma de condução, 

Figura 9, sugere a intervenção de um analista na modelagem através de uma 

metodologia de Pesquisa Operacional adequada para representar o entendimento 

do grupo sobre o problema e de um facilitador no desenvolvimento do trabalho em 

grupo que apoie a discussão e interação entre seus membros. Desta forma, o grupo 

fornece as informações para que o analista possa modelar o problema e, 

inversamente, o modelo gera respostas que suportam as discussões do grupo sobre 

as questões que estão sendo tratadas (FRANCO E MONTIBELLER 2010). 

 

Figura 9 - Modelo de Decisão “Facilitative Mode” 
Fonte: Adaptado de Franco e Montibeller, (2010) 

 

Serão analisadas e comparadas às implementações e os seus resultados nas duas 

formas utilizadas para suporte a decisão. 

Para estruturar o processo de decisão e consequentemente fazer a escolha 

desejada é necessário o entendimento de outros conceitos. 
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O conceito “valores” pode ser definido como o conjunto de elementos que realmente 

preocupa os decisores e que os conduz ao processo decisório. Os “valores” devem 

ser à base de tempo e esforços gastos na decisão. 

Podem ainda ser utilizadas duas abordagens para conduzir o processo decisório. A 

primeira, Value Focused Thinking (VFT), essencialmente consiste em duas 

atividades: primeiro decidir o que se quer com a decisão e posteriormente imaginar 

as alternativas para que se consiga o seu objetivo. Na outra abordagem usualmente 

utilizada, Alternative Focused Thinking (AFT), primeiro são definidas as alternativas 

e então será escolhida a melhor entre elas (KEENEY, 1992). 

Ambas as abordagens são demonstradas na Figura 10. (PARNELL ET AL., 2008) 

 
Figura 10 - Fluxo Comparativo das Abordagens VFT e AFT 
Fonte: Adaptado de Parnell et al., (2008) 

 

Para estruturar o modelo multicritério neste trabalho será utilizada a abordagem VFT 

pois conforme definido por Keeney (1992) este modelo deve produzir resultados 

superiores se comparados com o AFT.  

Qualquer aplicação do VFT deve resultar no mínimo em igual nível e provavelmente 

será muito melhor do que os melhores empregos disponíveis do AFT. VFT implica 

em partir do melhor e trabalhar para que isso se torne realidade. AFT inicia com o 

que esta prontamente disponível e produz o que for melhor dentro desses 

parâmetros (KEENEY, 1992).  
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O mesmo autor definiu a ordem de implantação do VFT para obtenção dos 

resultados esperados: 

1) Reconhecer o problema de decisão:  

2) Especificar valores; 

3) Criar alternativas de decisão; 

4) Evoluir nas alternativas; 

5) Selecionar uma alternativa. 

A Figura 11 apresenta os principais aspectos que devem ser observados, 

identificados e aplicados durante a utilização da abordagem VFT (KEENEY, 1992). 

 

 
Figura 11 - Visão Geral sobre VFT 
Fonte: Traduzido de Kenney, (1992) 

 

Voltando ao inicio do texto, foi comentado que o processo de seleção de 

fornecedores é um problema aonde se busca a solução ideal pela ótica do 

contratante. 

No mercado brasileiro, a contratação de prestadores de serviços normalmente é 

baseada em uma escolha lógica aonde se busca o prestador com menor custo 

dentro de um padrão mínimo de nível de serviço. Tal tipo de escolha não parece 

garantir a solução ideal. 
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De forma divergente ao que o mercado utiliza, a proposta deste trabalho é que no 

processo de seleção de fornecedores sejam considerados outros critérios além dos 

custos. Este processo deve ser realizado de forma que a solução tenha origem na 

escolha de alternativas discretas e que essas escolhas sejam realizadas com base 

nos parâmetros de modelamento de preferência. Estas definições (parâmetros) 

devem gerar os valores e pesos dos respectivos critérios e subcritérios para o 

problema. 

O desenvolvimento do modelo matemático para o problema de seleção de 

fornecedores de transporte (primeiro estudo de caso aplicado) será realizado com 

base na proposta de modelagem descrita na Figura 12 (BRINATI, 2009). 

 
 
Figura 12 - A busca da solução ótima para o sistema via modelagem matemática 
Fonte: Adaptado de Brinati, (2009) 

 

O modelo matemático usual do mercado brasileiro para seleção de fornecedores de 

transporte, se existisse na prática, objetivaria tão somente a minimização de custos 

na escolha de uma única rota de transporte. Para a representação desse modelo, 

seriam conhecidos os seguintes conjuntos e constantes: 

 N = {1,2,...,i,...,n} conjunto de transportadoras, onde n = |N|; 

 cti: custo relacionado à transportadora i N; 

 CT = Orçamento (quanto o contratante esta disposto a pagar por esse serviço 

específico); 

 li: Tempo de entrega (“lead-time”) relacionado à transportadora i N; 

 L = Tempo de entrega máximo aceitável; 
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O custo da transportadora (cti) e o tempo de entrega (li) são dados fechados 

repassados por cada transportadora i N. As variáveis de decisão do modelo xi, 

definidas para cada transportadora i N, representam as decisões binárias aonde    

xi = 1 significa que a transportadora i N é contratada e, caso contrário xi = 0, não é 

contratada. 

O modelo de otimização para cada rota implícito pelas empresas fica então: 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 (5) 

 

A função objetivo é definida pela Equação (1), onde é minimizado o custo ( ) da 

transportadora ser contratada ( ). Este custo também é restringido pelo orçamento 

(CT), conforme Equação (2). O tempo de entrega ( ) é limitado pelo tempo máximo 

(L) na Equação (3). A condição de que somente uma transportadora deverá ser 

contratada é satisfeita pela Equação (4). E, por fim, a variável de decisão ( ) é 

definida pela Equação (5) para cada transportadora i N. 

Segue a proposta de um novo modelo matemático para o problema, baseado na 

Teoria de Valor Multiatributo (MAVT, de “Multi-Atribute Value Theory”), que se baseia 

na utilização de otimização com múltiplos critérios, (BELTON E STEWART, 2002). A 

Figura 13 representa, de forma esquemática, o modelo proposto para o problema de 

seleção de fornecedor para uma única rota de transporte. 
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Figura 13 - Representação esquemática da otimização multicritérios para o problema 

 

O novo modelo proposto, quando comparado com o modelo definido pelas equações 

(1) a (5), apresenta uma nova função objetivo, conforme Equação (6), com um novo 

objetivo de maximização do valor da escolha, na ótica do contratante. As equações 

(2) a (5), são tratadas através dos critérios de inclusão e rejeição no novo modelo. 

 

(6) 

Para a nova função objetivo foram definidos novos conjuntos e constantes, 

relacionados aos critérios e subcritérios, bem como os pesos aplicados: 

 J = {1,2,...,j,...,|J|} conjunto dos critérios aplicados à decisão de seleção; 

 Kj= {1,2,...,k,...,|Kj|} conjunto dos subcritérios do critério j J; 

 : peso definido para o critério j J; 

 : peso definido para o subcritério k Kj referente ao critério j  J; 

 : pontuação obtida através da curva de impacto na função de valor 

correspondente à transportadora i N para o subcritério k  Kj, definido para o 

critério j  J; 
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Considerando que os valores da pontuação das transportadoras, os pesos dos 

critérios e pesos dos subcritérios são conhecidos, essa equação é linear e pode ser 

resolvida, se necessário, através de programação linear.  

Importante ressaltar que esta nova proposta muda de forma substancial a avaliação 

sobre o problema original. O próprio aprendizado adquirido durante o processo 

(qualificação e quantificação dos critérios, subcritérios e funções de valor) nos 

possibilita considerar novos aspectos e avaliar de forma criteriosa alguns pontos que 

antes poderiam passar despercebidos. 

Em relação ao novo problema de otimização, utilizando multicritérios, fica evidente 

que houve uma alteração considerável na função objetivo que antes era uma função 

de minimização de custos e passou para uma função de maximização de pontuação 

das transportadoras, que através dos critérios e subcritérios consideram um grande 

número de fatores envolvidos no processo de seleção e trade-offs entre eles. Tal 

proposta esta alinhada com o objetivo inicial de criar um modelo de seleção que 

pondere os fatores relevantes para contratação e não apenas o critério custo.  

Percebe-se também que a alteração não é apenas na função objetivo, conforme 

apresentado dois parágrafos acima, a nova ótica de avaliação pode gerar alteração 

também no limite das restrições, neste exemplo o orçamento e prazo de entrega. 

Mais do que isso, pode favorecer a criação de novas restrições.  

Neste modelo o contratante poderia perceber os custos resultantes de um alto índice 

de avarias e limitar a contratação de transportadoras que se comprometessem com 

aquele novo limite máximo de avarias, consequentemente, criar-se-ia um novo 

critério de restrição. Este assunto será melhor detalhado no capítulo 4, pois serão 

definidos os critérios de inclusão e rejeição que devem ser atendidos além das 

restrições do problema.  

É importante ressaltar que essa modelagem matemática, com poucas alterações, 

pode ser realizada para o segundo estudo de caso que será aplicado e também para 

outros problemas de seleção de fornecedores.  
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3.1.5 Desenvolvimento de planos de ação 

 

 

As análises não resolvem o problema de decisão. A MCDA em particular está 

relacionada também com a implementação dos resultados, que é a tradução da 

análise em planos de ação específicos. O processo da MCDA é visto não somente 

em termos de modelagem técnica e analítica, mas também em termos de suporte e 

ideias para a implementação. 

No desenvolvimento deste trabalho serão desenvolvidos dois estudos de caso em 

empresas de grande porte no mercado brasileiro utilizando os conceitos SODA, 

respectivamente Expert e Facilitative Mode e VFT. No capitulo 4 serão 

demonstradas todas as etapas destas implementações. 

 

 

3.2 MODELOS DE DECISÃO 

 

 

Dentre os diferentes modelos que tem sido desenvolvidos para tratar as preferências 

num contexto de problemas de multicritério, os mesmos podem ser classificados em 

três categorias, escolas ou pensamentos: 

 

 

3.2.1 Modelos de medição de valor 

 

 

Belton e Stewart (2002) descrevem que nestes modelos indicadores numéricos são 

construídos de forma a representar o grau em que uma opção pode ser preferida à 

outra. Tais indicadores são desenvolvidos inicialmente para cada critério 

individualmente e então são sintetizados e agregados em níveis maiores no modelo 

de preferência. Neste modelo pode se utilizar a abordagem MAVT (teoria de valor 

multiatributo) ou AHP (método de análise hierárquica). Outra abordagem de medição 

de valor em que se localizaram aplicações é o Measuring Attractiveness by a 

Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH). 



 66 

3.2.2 Modelos de aspiração ou nível de referência 

 

 

Para estes modelos, níveis de satisfação ou desejo são estabelecidos para cada 

critério. O processo então busca descobrir as opções que estejam mais próximas de 

atingir as metas desejáveis ou aspirações (BELTON E STEWART, 2002). A 

abordagem que melhor exemplifica este modelo é o Goal Programming (GP).  

 

3.2.3 Modelos de “outranking” 

 

 

São aqueles nas quais as alternativas são comparadas em pares, inicialmente para 

cada critério a fim de identificar a extensão na qual a preferência de uma sobre a 

outra pode ser considerada assertiva. Agregando tais informações de preferências 

através de todos os critérios relevantes, o modelo busca estabelecer a “força” de 

cada evidencia favorecendo a seleção de uma alternativa sobre a outra (BELTON E 

STEWART, 2002). Abordagens típicas são a família ELECTRE I, II e III e também a 

família PROMETHE. 

 

 

3.3 CATEGORIAS DE PROBLEMAS 

 

 

Mesmo quando se pressupõe que as alternativas estão claramente definidas, o 

resultado desejado pode não ser uma simples escolha discreta, e sim, um 

subconjunto de alternativas. Roy (1996) identificou quatro diferentes problemáticas 

de escolha, isto é, amplas tipologias ou categorias de problemas para os quais a 

MCDA pode ser útil. Abaixo a classificação de Roy (1996) que foi analisada e 

complementada por Oliveira e Filho (2007): 
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1) De escolha: Aplicada a uma simples escolha entre um conjunto de alternativas. 

Os tomadores de decisão são orientados a prover uma seleção das “melhores” 

ações de modo que uma alternativa singular possa finalmente ser escolhida; 

2) Da classificação: Aplicado para a designação de cada ação potencial para uma 

determinada categoria que foi julgada a mais apropriada dentre uma família de 

categorias pré-definidas. Portanto, não é necessário saber qual é a melhor 

alternativa, mas apenas discriminá-las segundo os diferentes critérios 

estabelecidos. Um exemplo, seria a classificação ou categorização dos 

resultados como “definitivamente aceitável”, “possivelmente aceitável mas 

necessita de mais informações” e “definitivamente não aceitável”; 

3) De ordenação: Aplicado pela ordenação das preferências. Os tomadores de 

decisão podem ordenar as ações potenciais de modo decrescente de preferência 

ou elaborar um procedimento de posicionamento (ranking); 

4) Da descrição: Aplicado essencialmente ao aprendizado, onde o tomador de 

decisão busca conseguir um maior entendimento do que pode ou não ser 

alcançado. 

 

 

3.4 FERRAMENTA V•I•S•A 

 

 

V•I•S•A (Visual Interactive Sensitivity Analysis) é um software de apoio à decisão 

desenvolvido pela SIMUL8 (www.simul8.com/visa) especificamente para suportar 

MCDA, para problemas de escolha discreta aplicando modelo de medição de valor e 

metodologia de função de valor com múltiplos atributos, onde as decisões são 

modeladas usando uma hierarquia de funções (critérios) ponderados entre si. Uma 

importante característica deste software está em sua interface baseada na interação 

visual, permitindo aos usuários explorar em tempo real as implicações das trocas de 

diferentes prioridades, valores e pesos durante sua análise de sensibilidade. 

Conforme definido anteriormente no item 3.2 esta ferramenta foi desenvolvida com 

base na teoria Multi Attribute Value Theory (MAVT) que utiliza o processo de 

desenvolvimento denominado Multiattribute Value Function (MAVF). O MAVF é 

http://www.simul8.com/visa
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baseado na árvore de valor resultante do processo de estruturação do problema que 

já foi aqui descrito. O próximo capitulo irá demonstrar a construção da árvore de 

valor para o problema em questão e as potencialidades da ferramenta. 

 

 

3.5 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Neste trabalho será apresentado um problema de escolha. Entretanto o modelo 

proposto pode ser utilizado, total ou parcialmente, em todos os tipos de problemas 

que foram apresentados no item 3.3.  

Este problema é inicialmente tático para encontrar prestadores de serviços que 

melhor atendam os desejos da empresa contratante, nesse caso representada pelos 

executivos responsáveis pelo projeto de contratação, pela gestão operacional diária 

e pelo sistema de controle de custos da empresa.  

É importante ressaltar que será desenvolvido um modelo de processo de seleção de 

fornecedores que será propagado em outros processos de contratação. 

Considerando que este modelo será um padrão de contratação da empresa trata-se 

também de um problema estratégico.  

O espectro de envolvimento do tema dentro de uma organização é de media e alta 

gerência, diretoria e em casos relevantes para o futuro da organização, como 

utilização do modelo para definição da rede logística da empresa, pode envolver o(s) 

principal (is) executivo(s) da empresa e seu conselho de administração. 

O primeiro grande desafio na resolução deste problema é identificar 

mercadologicamente as melhores alternativas viáveis, evitando ao máximo que 

potenciais fornecedores de serviços não sejam inclusos no processo por 

desconhecimento, dificuldade de acesso, falta de relacionamento ou motivos 

políticos.  

Em relação às empresas participantes do processo de seleção percebe-se que 

grande parte das alternativas de escolha disponíveis no mercado não seriam aceitas 

se fossem impostas simples análises restritivas. Entretanto, mesmo com essas 



 69 

restrições, o número de alternativas de escolha pode ser grande o que aumenta 

consideravelmente a complexidade do problema.  

Também é necessário que este fornecedor tenha um nível de serviço igual ou 

superior ao fixado como mínimo pelo contratante e que seu custo esteja dentro dos 

limites aprovados para esta contratação. 

Portanto o modelo proposto deve conduzir a obtenção de um prestador de serviços, 

ou prestadores de serviços, que atendam as restrições do contratante e que resulte 

na recomendação de um fornecedor que seja a melhor escolha possível, com base 

nos critérios definidos pelo contratante, entre as alternativas viáveis. 

O problema de seleção de fornecedores utilizando abordagem multicritério já foi 

amplamente abordado na literatura e existem algumas utilizações em logística. 

Nenhum dos trabalhos encontrados tem uma aplicação prática similar à proposta 

nesta dissertação. 

 

 

3.6 ABORDAGEM MULTICRITÉRIO UTILIZADA 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Ho et al. (2010) a abordagem AHP é hoje a 

mais utilizada para processos de seleção. Bruno et al. (2009) sugere que a 

abordagem AHP é a mais utilizada em problemas de seleção, pois é capaz de 

estruturar o problema dentro de uma hierarquia, comparar os julgamentos e 

sintetizar as prioridades. 

Entretanto, Bruno et al. (2009) conclui que o modelo proposto nesta dissertação 

também pode ser capaz de estruturar o problema dentro de uma hierarquia, 

comparar os julgamentos e sintetizar as prioridades. Tal conclusão foi demonstrada 

ao longo deste capítulo. 

Dyer (1990) analisa a utilização da abordagem AHP e a proposta neste trabalho: 

“Em um nível maior de abstração, assumimos que os pesquisadores da teoria da 

utilidade (MAVT/MAUT) e das metodologias AHP estão tentando modelar as 

preferências de um decisor a fim de que os rankings das alternativas produzidos por 

estas abordagens reflitam estas preferências. Portanto, parece razoável concluir que 
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ambos os campos se beneficiam de esforços para sintetizar essas duas abordagens 

para o mesmo problema”.  

Sonmez (2006) também suporta a escolha de um modelo de medição de valor, 

sugerindo que quando a seleção busca a escolha de apenas um fornecedor ela 

procura a “melhor” escolha entre os fornecedores que atendem os requisitos 

exigidos. Neste caso, o modelo escolhido deve ser capaz de ordenar as alternativas 

e gerar a melhor escolha, sendo sugeridas as abordagens Multiple−attribute Utility 

Theory (MAUT) e AHP. 

Existe ainda a indicação de Bhutta (2003) que dentre todas as abordagens avaliadas 

sugeriu que a abordagem escolhida para esta dissertação era a mais adequada para 

o problema de seleção de fornecedores por ser capaz de manipular multicritérios 

inerentes ao processo de seleção. Entretanto tal análise não é conclusiva pois o 

AHP também poderia manipular multicritérios. 

Pelos autores analisados fica claro que tanto a abordagem (MAUT/MAVT) quanto à 

abordagem AHP podem se adequar ao problema de seleção de fornecedores. Um 

dos motivos para escolha pelo MAVT, ao invés do AHP, se deve ao menor estudo 

sobre sua aplicação neste tipo de problema, o que possibilita novas aplicações, 

desenvolvimento de um novo modelo, aplicação em estudos de caso inéditos e a 

avaliação das potencialidades e fraquezas da ferramenta aqui proposta. Outro 

motivo faz referência aos problemas axiomáticos do AHP, tais como a reversão de 

rankings. 

Independente da escolha da abordagem, um ponto favorável ao modelo proposto é 

baseado nas considerações de De Boer e Wegen (2003) e Geoffrion e Krishnan 

(2001) que sugerem a utilização de ferramentas computacionais de apoio (software).  

 

 

3.7 MODELO UTILIZADO 

 

 

Conforme definido por Belton e Stewart (2002) o processo MCDA deve fazer parte 

de um processo mais amplo de estruturação e resolução do problema, Figura 6. 
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Na Tabela 13, são apresentadas as abordagens, métodos e ferramentas utilizados 

em cada uma das fases da aplicação do modelo proposto. 

 
Tabela 13 - Visão geral das abordagens, métodos e ferramentas utilizados nos estudos de caso 
Fonte: Adaptação de (De Boer e Wegen, 2003) 

 

Para definição do problema (Fase 1) utilizou-se o Mapa Cognitivo e no trabalho em 

grupo, estudo de caso 2, o Mapa Cognitivo foi desenvolvido sob os preceitos da 

metodologia SODA.  

As intervenções foram conduzidas, durante a definição do problema (Fase 1) e 

formulação dos critérios (Fase 2), pela forma Value Focused Thinking sendo que o 

software VISA teve uma contribuição relevante na Fase 2.  

A Fase 3, pré-qualificação, se deu pelos critérios de inclusão e rejeição que 

utilizaram o método “Conjunctive Screening” para definir os proponentes que 

participariam do processo de seleção. 

No estudo de caso 2 a RFI (Request For Information) e a RFQ (Request For 

Quotation) auxiliaram provendo as informações necessárias respectivamente nas 

Fases 3 e 4. 

Por último, na seleção do fornecedor (Fase 4), a abordagem MAVT suportou a 

escolha pela ótica do contratante. 

Após a execução dos dois estudos de caso, no capítulo 5, será feita uma análise 

sobre a qualidade da escolha deste modelo e sua aplicabilidade, com base na 

proposta de avaliação do modelo na seleção de fornecedores de De Boer e Wegen 

(2003), visto na Tabela 7. 
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4 ESTUDOS DE CASO 

 

 

Este capitulo foi estruturado com base nas fases do processo MCDA, desenvolvido 

por Belton e Stewart (2002) e, conforme abordado na introdução, o modelo proposto 

será aplicado em dois estudos de caso relevantes. 

Para conduzir o processo de estruturação e aplicação prática dos referidos estudos 

de caso, foi utilizado o método de pesquisa “Action-Research”. Montibeller (2007) 

define pesquisa “Action-research” (AR) como uma estratégia que permite a 

investigação sistemática de um problema durante uma intervenção prática e que tem 

sido defendida como um método adequado para estudar essas aplicações em 

MCDA. 

Este método auxilia simultaneamente na resolução de problemas práticos e amplia o 

conhecimento científico, além de melhorar as competências dos envolvidos nesta 

resolução. Deve ser executado de forma colaborativa em uma situação de feedback 

imediato, através de um processo cíclico que visa uma maior compreensão de uma 

dada situação, sendo aplicado principalmente para a compreensão dos processos 

de mudança e realizado dentro de um quadro ético aceitável (HULT E LENNUNG, 

1980) . 

O método “Action-research” (AR) pode ser dividido em dois processos: solução do 

problema e pesquisa (MCKAY E MARSHALL, 2001). Pode-se considerar que o 

processo de solução do problema é o próprio processo MCDA descrito nesta 

dissertação. O processo de pesquisa é demonstrado na Figura 14. 
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Figura 14 - Ciclo de pesquisa do método “Action-Research” 
Fonte: Traduzido de McKay e Marshall (2001) 

 

A inter-relação entre estes dois processos está demonstrada na Figura 15, durante a 

condução de um processo de AR. 

 

 

Figura 15 - Solução do Problema e Metodologias de Pesquisa 
Fonte: Traduzido de McKay e Marshall (2001) 

 

Agora serão apresentadas as informações relevantes sobre os estudos de caso que 

foram aplicados e que estão complementadas no Apêndice D: 



 74 

Estudo de caso 1 - o modelo foi aplicado no “Expert Mode” com base na 

experiência prática dos envolvidos em eventos de seleção e contratação de 

prestadores de serviços logísticos. Como a metodologia sugere que as 

escolhas devem ser feitas utilizando aspectos reais para balizar os seus 

parâmetros, foi exemplificado um processo de contratação de um único 

transportador para atender uma rota típica em uma empresa de bens de 

consumo não duráveis, que está entre as líderes no segmento em que atua.  

Estudo de caso 2 – neste caso o modelo foi aplicado em uma empresa 

nacional de grande porte do segmento de prestação de serviços logísticos. O 

objetivo deste processo de seleção era encontrar outros prestadores de 

serviços logísticos para operar em sete estados brasileiros, no modelo 4PL. 

De forma simplificada, a empresa prestadora de serviços logísticos 

contratante (denominada neste modelo por contratante) é a responsável pelo 

serviço prestado pela empresa contratada (contratada), tendo como principais 

responsabilidades a definição da solução logística, gestão de desempenho e 

interface com a empresa detentora dos direitos do produto (cliente). A 

contratada é responsável pela disponibilização da área, manipulação dos 

produtos e administração diária dos ativos. 

Este tipo de modelo foi o escolhido, pois o compartilhamento local de recursos 

proporcionados pela estrutura atual da contratada, em cada uma destas 

praças, produz uma drástica redução de custos operacionais sem perder a 

qualidade na solução logística escolhida e nos níveis operacionais, pois esses 

são executados e/ou controlados pela contratante.  

A contratante, que estava sendo selecionada pelo cliente, também tinha uma 

restrição de tempo, pois deveria entregar em 20 dias o projeto completo. Este 

projeto envolvia, entre outras informações, a proposta técnica em cada uma 

das praças citadas. Frente a esta restrição, os envolvidos no processo de 

decisão optaram por restringir o processo de seleção em duas ou três 

empresas para cada uma das praças, dependendo do desempenho destas 

empresas na RFI. Além da decisão dos participantes ainda haveria toda a 

aplicação do modelo de decisão, pré-qualificação, visita técnica aos 

escolhidos para validação e complementação dos dados, acordos comerciais, 

acordos contratuais e demais aspectos para suportar a futura implantação. 
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Utilizando o modelo “Facilitative Mode”, o grupo que representava a empresa 

contratante foi composto por quatro participantes: diretor geral, controller, 

gerente operacional e a farmacêutica responsável pela área de qualidade. 

Auxiliando o grupo de decisores havia um facilitador e um analista, que 

conduziram a aplicação conforme a descrição do modelo, Figura 9. O autor 

desta dissertação, além de ser um dos participantes (diretor geral), foi 

também o facilitador do grupo. Entretanto, durante todo o processo, este 

agente teve como objetivo pessoal intervir somente quando necessário, seja 

como decisor ou facilitador, de forma a não alterar os resultados do estudo de 

caso. De qualquer forma, sua ascendência sobre os demais oriunda do seu 

nível hierárquico e o poder de influência como facilitador não devem ser 

descartados. 

A condução do processo decisório, em ambos os casos, utilizou o método VFT e, 

desta forma, foi utilizada a ordem de implantação do problema definida por Keeney 

(1992): reconhecer o problema de decisão, especificar valores, criar alternativas de 

decisão, evoluir nas alternativas e selecionar uma alternativa. Tal ordem de 

implantação está alinhada com a estratégia da AR proposta. 

 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

4.1.1 Entendimento do problema e aplicação do modelo de decisão escolhido 

 

 

Em ambos os estudos de caso foram discutidos os aspectos fundamentais na 

resolução de um problema de MCDA definidos por Belton e Stewart (2002) e 

detalhados no item 3.1.3 para auxiliar o processo de identificação e estruturação do 

problema. 

No primeiro estudo de caso, embora um número maior de pessoas tenha se 

envolvido nesta aplicação, a sua construção foi conduzida por dois analistas, 

utilizando o modelo “Expert Mode”.  
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A primeira envolvida é a gerente de logística da empresa em que o processo foi 

aplicado. Esta executiva já havia participado de dezenas de processos de seleção 

de fornecedores em conjunto com sua área de compras e contribuiu com sua 

experiência na aplicação do modelo. 

O segundo envolvido é diretor da divisão de logística de um dos maiores prestadores 

de serviços logísticos do Brasil e, nos últimos três anos, participou de mais de 300 

processos de seleção como fornecedor de serviços logísticos para empresas 

nacionais e multinacionais de grande porte. Nestas seleções foi o responsável 

técnico pela entrega dos projetos logísticos nas áreas de operações de transporte, 

armazenagem e logística integrada. Este profissional é também o autor desta 

dissertação. 

Devido à experiência dos envolvidos, que representam duas das principais partes de 

um projeto de seleção de serviços de transporte (contratante e contratado) o 

processo de entendimento e estruturação do problema foi relativamente simples e 

realizado através da discussão detalhada de cada uma das fases do mapa cognitivo 

desenvolvido com base no processo MCDA e VFT, Figura 7. 

Após discussão e entendimento geral do problema, os analistas definiram as 

premissas necessárias que balizarão o desenvolvimento do processo de seleção. Os 

resultados desta análise podem ser observados no Apêndice D. 

No segundo estudo de caso, considerando que não havia uma familiaridade de 

todas as partes envolvidas sobre quais seriam os objetivos com aquele processo de 

seleção, a aplicação do método SODA foi fundamental para o correto entendimento 

do problema e alinhamento das visões estratégicas sobre o mesmo. O resultado 

deste trabalho foi a criação do Mapa Cognitivo, Figura 16, desenvolvido pelo grupo 

de decisores. 
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Figura 16 - Mapa Cognitivo desenvolvido pelo grupo de decisores para o estudo de caso 2 
Fonte: Extraído do software (Banxia Decision Explorer) 

 

4.1.2 Obtenção de dados e empresas participantes do processo 

 

 

Um fator importante na obtenção dos dados é a clareza de informação e 

simplicidade do modelo de resposta. Assim, tem-se um aumento na confiabilidade 

dos dados obtidos e um maior número de alternativas de fornecedores. Sustentando 

essa análise, Keeney e Gregory (2005) destacam as características fundamentais 

em um modelo de medição e obtenção de dados: 

 Não ambíguo: uma relação clara entre os resultados e suas medições pode ser 

obtida; 

 Amplo: Os níveis de medição cobrem a gama de possíveis resultados para o 

critério correspondente. E os juízos de valor sobre o modelo de medição são 

razoáveis; 

 Direto: O modelo de medição mede diretamente os resultados de seu interesse; 

 Operacional: De forma prática e compreensível, são obtidos os resultados e o 

valor dos trade-offs; 

 Compreensível: Os resultados e o valor dos trade-offs obtidos podem ser 

claramente entendidos e comunicados pelos usuários. 
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Outro ponto importante é garantir o compromisso do fornecedor postulante com os 

dados fornecidos. Uma alternativa seria a inclusão dos dados apresentados no 

contrato de prestação de serviços. Outra possibilidade é a utilização dos critérios de 

seleção como indicadores de desempenho da operação, pois podem auxiliar no 

acompanhamento entre os dados apresentados e os resultados operacionais. 

Existe também a alternativa de incluir uma multa contratual referente à confiabilidade 

dos dados que foram apresentados. Ou seja, caso não sejam atingidos os objetivos 

propostos, haveria uma penalização financeira ao fornecedor. Esta multa não tem 

como objetivo principal penalizar financeiramente o fornecedor de serviços, porque 

provavelmente esse valor seria repassado direta ou indiretamente aos custos pagos 

pelo contratante, mas sim escolher empresas realmente capazes de executar seus 

serviços de acordo com os dados propostos durante o processo de seleção. 

Parece fundamental para o sucesso do processo de seleção a garantia da 

veracidade, e o compromisso de realização, referentes aos dados informados pelo 

fornecedor, uma vez que essas informações irão balizar o processo decisório e 

conduzir a escolha ideal. 

O processo de busca dessas informações começa com a decisão de quais serão as 

transportadoras a serem consultadas. Essa decisão normalmente é feita com base 

no histórico de negociação da empresa, através de consulta a revistas 

especializadas, apoio de profissionais internos ou externos experientes ou 

contratação de consultorias especializadas nesse tipo de serviço. 

Em consulta a empresas que estavam em processo de seleção, foram 215 

processos controlados nos últimos dois anos, nos quais o autor participou como 

fornecedor. Praticamente a totalidade dos contratantes que forneceram esta 

informação, indica que a escolha dos participantes foi realizada por uma destas 

quatro vias.   

Analisando as alternativas existentes para obtenção das empresas participantes do 

processo de seleção, as empresas de consultoria normalmente buscam as opções 

que constam de sua base de dados de parceiros qualificados, os “experts” são 

limitados pelo seu nível de conhecimento de mercado e velocidade de atualização, 

enquanto as revistas especializadas são limitadas na grande maioria das vezes a 

empresas que possuem ou são prospectadas em relacionamento comercial ou de 
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conteúdo. As mesmas limitações normalmente estão presentes quando a escolha é 

realizada através do histórico de negociação da contratante.  

Entretanto, é importante ressalvar, que se deve ter como objetivo que todos os 

prestadores de serviços, ou o maior número possível e viável deles, capazes de 

oferecer o nível de serviço definido, estejam presentes no processo de seleção.  

Esse processo de seleção é normalmente denominado por Request for Quotation 

(RFQ), Request for Propose (RFP) ou Bidding e consiste no envio de um modelo de 

convite, normalmente em planilha eletrônica, a ser preenchido pelos proponentes. 

Através deste processo, são obtidos os dados necessários para condução do 

processo de seleção. Por uma questão de padronização os processos de seleção 

serão tratados por RFQ. 

O Apêndice C demonstra um exemplo de planilha eletrônica simples que foi utilizado 

no primeiro estudo de caso aplicado, a seleção de uma rota de transportes entre 

São Paulo e Salvador. 

Em uma parte relevante dos casos, anteriormente ao envio do processo de tomada 

dos dados necessários para a seleção, é enviado um questionário técnico, 

normalmente denominado RFI, para que os fornecedores possam ser previamente 

qualificados através de suas características estruturais e técnicas. Esta etapa não 

envolve tomada de preços e pode ser entendida como um apoio à obtenção de 

dados para análise dos critérios escolhidos, dentre eles, os critérios de inclusão e 

rejeição. 

 

 

4.1.3 Critérios de inclusão e rejeição 

 

 

Conforme já discutido na metodologia, os postulantes que não sejam capazes de 

atender aos limites aceitáveis em estrutura, capacidade técnica, nível de serviço ou 

condições comerciais, devem ser eliminados da análise através dos critérios de 

inclusão e rejeição. Baseado no método de pré-qualificação de fornecedores 

“Conjunctive Screening”, Tabela 6, um fornecedor é aceitável se sua pontuação for 

igual ou superior à mínima exigida em cada um dos critérios. 
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Para o primeiro estudo de caso, os critérios de inclusão e rejeição foram definidos 

conforme apresentado na Tabela 14, que apresenta o nível de serviço mínimo a ser 

prestado e os custos que devem ser utilizados nas cotações. Os limites de nível de 

serviço foram definidos com base nas necessidades, entendidas como mínimas, da 

empresa contratante. Os limites de custos foram definidos como base em um valor 

médio de mercado, em 2009, no setor analisado, pois deveria servir de padrão para 

todas as cotações.  

Todas as empresas que não atingiram esses limites automaticamente foram 

excluídas do processo de seleção. No Apêndice D estão descritas as empresas que 

restaram no processo após a aplicação dos limites impostos. 

 
Tabela 14 - Critérios de inclusão e rejeição para o estudo de Caso 1 

 
 

No estudo de caso 2 os critérios de inclusão e rejeição mínimos para o nível de 

serviço estão descritos na Tabela 15. Esses critérios foram definidos pelo grupo de 

decisores com a prerrogativa de ser o mínimo nível de serviço aceitável pelo cliente, 

pois o atual nível de serviço que o contratante presta ao cliente é significativamente 

superior aos critérios definidos.  

 
Tabela 15 - Critérios de inclusão e rejeição para o estudo de Caso 2 
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Os outros critérios de inclusão e rejeição foram aplicados com base nas informações 

recebidas através da RFI e serão detalhados no item 4.3.5. Esta RFI trouxe 

informações a respeito de faturamento, disponibilidade de área, qualidade, licenças 

e outros fatores relevantes para a empresa contratante. O modelo desta RFI será 

apresentado de forma resumida no Apêndice C, através de uma das 10 pastas 

presentes na RFI, por ser considerada uma informação estratégica dada a pouca 

utilização do modelo 4PL no mercado brasileiro. 

Considerando que o modelo adaptado ao estudo de caso 2 deveria ser aplicado em 

sete diferentes estados, o mesmo precisava ser genérico o suficiente para que 

pudesse ser aplicado em diversas regiões, necessitava também ser amplo para que 

as informações relevantes pudessem ser levantadas e deveria possibilitar aos 

tomadores de decisão convergir em cada uma das praças para a escolha dos dois 

ou três prestadores mais qualificados para participar do processo de seleção. 

Importante ressaltar que o número de participantes não deve ser encarado como 

uma limitação do modelo, pois este processo de contratação é bastante restrito 

devido às suas necessidades específicas, sendo que em nenhuma destas praças foi 

possível obter mais do que cinco prestadores qualificados. Em quatro das sete 

praças, não há mais do que dois prestadores capacitados para realizar este tipo de 

serviço. Existia ainda uma defasagem técnica entre estes prestadores que 

possibilitou a restrição no número de participantes, reveladas nos critérios de 

inclusão e rejeição e RFI. 

Portanto os critérios de inclusão e rejeição, em ambos os estudos de caso, foram 

definidos pelos decisores e podem ser considerados como restrições na busca pela 

solução ideal do nosso problema. 

 

 

4.2 CONTRUÇÃO E USO DO MODELO PARA O ESTUDO DE CASO 1 

 

 

De acordo com as premissas descritas, Apêndice D, este estudo de caso busca 

selecionar um fornecedor de transporte rodoviário fracionado para a rota São Paulo-

Salvador. 
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Conforme abordado na metodologia, para tomada de decisão sobre qual fornecedor 

será escolhido, serão atribuídos pesos para os critérios e subcritérios de relevância. 

Em nosso caso, serão detalhados a partir de agora os pesos e suas respectivas 

justificativas para as atribuições. 

Por tratar-se de um caso aplicado, deve-se ponderar também a situação de mercado 

da contratante. Como a contratante disputa um mercado de grande competitividade, 

que exige preços baixos, o principal critério de definição da transportadora escolhido 

foram os custos. Porém, foi discutido também sobre a necessidade da empresa 

vencedora melhorar os níveis atuais de serviço.  

Consensualmente, entre os dois analistas, foi atribuído 59% de valor relativo na 

tomada de decisão ao fator custo e 41% ao fator nível de serviço, conforme a Figura 

17. A soma desses fatores deve compor 100%. 

 

 
 
Figura 17 - Pesos de tomada de decisão entre custos de transporte e nível de serviço 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

4.2.1 Árvore de valores 

 

 

Para definição de todos os critérios, subcritérios e pesos foi utilizado como apoio na 

transcrição do modelo a ferramenta VISA. Este software utiliza a árvore de valores 

para demonstrar as definições tomadas pelos decisores, o que facilita o 

entendimento e execução do processo decisório (Figura 18). 
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A árvore de valores é utilizada para estruturação do problema utilizando-se de níveis 

para atribuição dos pesos. A definição dos pesos pode ser feita, conforme Belton e 

Stewart (2002), no formato “top-down” quando os pesos são definidos primeiramente 

para os critérios e depois para os subcritérios, ou “bottom-up” quando inicialmente 

são quantificados os subcritérios e posteriormente os critérios. No objeto de estudo 

foi utilizado o primeiro modelo, pois os analistas entenderam que estavam mais 

aptos para decidir qual seria a relevância na relação entre o custo e nível de serviço, 

e posteriormente nos subcritérios de cada um destes critérios. 

 

 
Figura 18 - Árvore de valores da Transportadora (SP-Salvador) 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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Na aplicação deste modelo, os analistas concluíram que a construção da árvore de 

valores foi determinante para o entendimento geral do problema, quantificação dos 

pesos e apoio à decisão.  

 

 

4.2.2 Subcritérios custos 

 

 

Em uma operação de transporte fracionado é comum a utilização de uma tabela de 

preços padrão, formada por custos equivalentes a cada faixa de peso e taxas 

agregadas de acordo com o tipo de serviço oferecido. A NTC&Logística divulga 

anualmente, em um trabalho desenvolvido pelo Departamento de Custos 

Operacionais e Estudos Técnicos e Econômicos, a planilha referencial de custos do 

transporte rodoviário de cargas, NTC&Logística (2010). 

Os custos divulgados nesta planilha são utilizados como base, mas cada 

transportadora pratica seus preços de acordo com sua política comercial. Entretanto, 

o modelo divulgado pela NTC&Logística é amplamente utilizado e se tornou 

praticamente um padrão de mercado. Este estudo foi baseado neste modelo de 

cobrança.  

Nos preços apresentados pelas transportadoras, baseado no modelo da 

NTC&Logística (2010) e no perfil de embarques, existem dois tipos preponderantes 

de custos: frete peso e frete mínimo (Figura 19). A soma desses fatores deve 

compor 100%. 

 Frete peso (por quilo): valor em moeda corrente, cobrado pelo peso da 

mercadoria transportada. Na planilha referência de custos, este custo é calculado 

de acordo com a faixa de peso da mercadoria. O referido valor incide sobre toda 

carga transportada e sua valorização de atribuição foi de 66,66%. 

 Frete mínimo: O frete mínimo é o valor mínimo cobrado por embarque, 

independente do peso a ser transportado. Ou seja, quando o peso total de um 

embarque (conhecimento emitido) não ultrapassar a faixa inicial de peso, será 

cobrado o valor equivalente a esta taxa. Na planilha referência de custos este 

custo é a somatória da taxa de despacho com a coluna inicial de cobrança do 



 85 

transportador. Considerando que o perfil da carga é de médio fracionamento, 

aproximadamente um terço dos embarques são inferiores ao frete mínimo. Foi 

utilizado 33,34% como índice para quantificar a importância do frete mínimo. 

 

 
Figura 19 - Pesos para os subcritérios de custos 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

Uma premissa do modelo foi que as demais taxas - custo valor ou “ad-valorem” e 

taxa de riscos e segurança (GRIS), deveriam ser utilizadas com base no valor base 

da planilha referência de custos, NTC&Logística (2010). Tal simplificação não limitou 

os transportadores em sua planilha de custos porque foi possível adequá-las 

alterando os valores de frete peso e frete mínimo. E simplificou o modelo, pois 

reduziu o número de variáveis no critério custos. 

Caso a opção fosse por não definir valores fixos para as taxas, a única alteração 

seria a inclusão nos subcritérios de todas as taxas com valores divergentes entre as 

transportadoras. Repare que neste caso haverá uma maior complexidade na 

definição dos pesos e a probabilidade de um pior julgamento é maior. Outro ponto 

de atenção é que o modelo de tabela a ser enviado pelas transportadoras deve ser 

igual para que se possa comparar os custos em condições equivalentes. 

 

 

4.2.3 Subcritérios nível de serviço 

 

 

O nível de serviço pode ser subdividido em vários subcritérios. Os quatro itens mais 

significativos que foram escolhidos para essa análise com base no perfil de controles 
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da operação são os seguintes: entregas no prazo, prazo de entrega, avarias e 

disponibilidade extra (Figura 20). A soma desses fatores deve compor 100%. 

 Entregas no prazo (OTD): descreve o percentual de conhecimentos de transporte 

que foram efetivamente entregues no prazo acordado em contrato. Por tratar-se 

de um indicador fundamental para a satisfação dos clientes, seu peso foi de 30%.  

 Prazo de Entrega (Lead time): é o prazo acordado contratualmente em dias úteis 

para que a mercadoria seja efetivamente entregue. A satisfação dos clientes é 

inversamente proporcional ao prazo definido e um maior prazo de entrega pode 

obrigar a contratante a ter que alterar os seus processos para se adequar às 

necessidades de seus clientes. Para esse subcritério também foi definido um 

peso de 30%. 

 Avarias: percentual de cargas danificadas ou extraviadas durante o processo. 

Apesar de este índice ser integralmente indenizado pelas transportadoras, 

existem dezenas de aspectos envolvidos em uma não efetivação da entrega: 

atraso para o cliente, necessidade de reposição (quando possível), prazo de 

retorno, custos financeiros decorrentes do atraso, etc. Seu peso determinado foi 

de 20%. 

 Disponibilidade Extra: definiu-se como disponibilidade extra o percentual de 

atendimento da transportadora para os veículos extras (acima do nível contratado 

de coleta). Repare que este atendimento se refere a todos os destinos com igual 

indicador, pois a coleta é única. Para essa disponibilidade o peso foi de 20%, 

porque normalmente essa necessidade é gerada nos momentos operacionais 

mais críticos. 

 

 

Figura 20 - Pesos dos subcritérios de Nível de Serviço 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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4.2.4 Dados das transportadoras 

 

 

De acordo com a metodologia detalhada no item 4.1.2, os dados foram obtidos junto 

às quatro transportadoras escolhidas, Apêndice D, através do retorno da RFQ 

enviada, Apêndice C. 

Embora tenha se tentado ao máximo garantir a legitimidade do processo, que 

ocorreu em meados de 2009, antes da tomada de preços os três participantes foram 

informados que se tratava de um piloto e não de um processo efetivo de 

contratação. Desta forma pode-se entender que os preços apresentados foram 

referenciais e não valores que tinham como objetivo o fechamento do negócio. 

Para a transportadora “D” os dados foram confrontados com os indicadores 

realizados na operação atual e para as outras transportadoras foi solicitada 

referência dos seus três principais clientes e os níveis de serviço apresentados 

deveriam ser validados com esses clientes. Considerou-se que não existia nenhuma 

inconsistência nos dados e, conforme prerrogativa do processo, esse índice deve 

fazer parte de um possível contrato a ser assinado entre as partes, inclusive, com a 

exigência de cumprimento do serviço apresentado. Na Tabela 16 constam os dados 

recebidos dos fornecedores. 

Tabela 16 - Dados Recebidos das Empresas 

Empresas Custo/kg Custo 
Mínimo 

Entregas 
no Prazo 

Avarias Prazo 
Entrega 

Disponibilidade 
Extra 

Transportadora “A” R$ 0,74 R$ 42,50 98% 0,75% 3 dias 95% 

Transportadora “B” R$ 0,70 R$ 45,00 93% 1,1% 3 dias 100% 

Transportadora “C” R$ 0,60 R$ 39,50 87% 2,9% 4 dias 50% 

Transportadora “D” R$ 0,40 R$ 30,00 73% 4,0% 7 dias 5% 

 

4.2.5 Função de valor (value function) 

 

 

De posse dos dados, deve-se proceder à construção das funções de valor, realizada 

pelos analistas em sessão interativa com o auxílio do software. 

Por definição será utilizada uma escala local, definida em Belton e Stewart (2002), 

aonde será atribuído como pontuação o valor mínimo, “0”, correspondente ao valor 

mais desfavorável apresentado na RFQ e o valor máximo, “100”, como o valor mais 
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favorável. Por coerência, para custos, avarias e prazo de entrega o valor mais 

favorável será o menor valor e nos outros subcritérios, entregas no prazo e 

disponibilidade, o valor mais favorável será o maior valor. 

As pontuações estarão entre o valor mínimo e o valor máximo e serão definidas 

através da função de valor desenhada para aquele subcritério específico, ou seja, 

esses valores variam de “0” a “100” de acordo com a pontuação daquele subcritério 

na função de valor.  

Conforme observado por Belton e Stewart (2002), funções de valor complexas são 

raras, ou inexistem, na prática. Será utilizado como apoio à construção das funções 

a primeira abordagem do método das diferenças descrita por Watson e Buede 

(1987), aonde a escala é dividida em partes e os decisores são convidados a avaliar 

qual deve ser o impacto de uma alteração de valores referente ao intervalo em 

questão. 

 

 

4.2.5.1 Custo por Kg, Custo Mínimo e Avarias 

 

 

A função inicia-se atribuindo 100, maior pontuação, para o menor valor e 0, pior 

pontuação, para o maior valor recebido. Dividindo-se o eixo horizontal (eixo dos 

valores) em cinco partes, em cada uma dessas partes aumentou-se a penalização 

em 5% do valor total, fixando as penalizações por faixa em 10%, 15%, 20%, 25% e 

30%, respectivamente, por considerar que quanto maior o aumento de preço em 

relação ao preço atual (o transportador atual teve o menor preço) maior o impacto 

interno em relação aos custos, vide Figura 21. 

Caso a percepção de custos do contratante fosse diferente, a função poderia ser 

adequada à nova realidade. No caso das avarias, acredita-se que essa função 

possa ser utilizada para qualquer análise, pois quanto maior o percentual de avarias 

maior o nível de problemas no relacionamento com os clientes e maior o nível de 

custos não mensuráveis, como multas por não recebimento, atrasos de atendimento, 

entre outros. O que poderia ser reavaliado neste caso é o índice de penalização e/ou 

o número de partes a serem divididas as curvas. 
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a) Custo por kg 

 

 

 

b) Custo Mínimo 
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c) Avarias 

 
Figura 21 - Curvas de impacto: custos e avarias 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

4.2.5.2 Entregas no Prazo e Disponibilidade Extra 

 

 

Agora a função inicia-se atribuindo “0” para o menor valor percentual apresentado e 

“100” para o maior valor percentual apresentado.  

Avaliando a função das entregas no prazo, o que foi acordado pelos analistas, é que 

o nível mínimo necessário de entregas no prazo deveria ser de 90%, dado o 

comprometimento operacional de um nível de serviço inferior ao estipulado. Desta 

forma, a punição para quem atingir resultados abaixo do esperado (90% de entregas 

no prazo) será grande e equivalente a 70% da pontuação. Por consequência, 

valores acima de 90% são bem cotados, 8,75% de bonificação para cada 1% de 

melhora no desempenho. Resultados de 73% a 90% de entrega no prazo recebem 

bonificação por ponto percentual de 1,17% na faixa de 73% a 81,5% de 

desempenho e 2,35% de 81,6% a 90%, o que fica mais claro através da curva 

descrita na Figura 22 a.  

Para disponibilidade extra, dividiu-se o eixo horizontal (valores) em partes. A cada 

uma delas reduziu-se o mérito por faixa em 5% do valor total, fixando os méritos por 

faixa em 30%, 25%, 20%, 15% e 10%, respectivamente, por considerar que quanto 
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menor for o valor de atendimento a operação de coletas, maior deve ser o nível de 

penalização dado os problemas causados na distribuição dos produtos, vide Figura 

22 b. 

a) Entregas no Prazo 

 

 

b) Disponibilidade Extra 

 
Figura 22 - Curvas de impacto: entregas e disponibilidade extra 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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4.2.5.3 Prazo de Entrega 

 

 

Essa é a única função constante. Os analistas entenderam que é possível adequar 

os processos internos para atender uma variação no prazo de entrega, considerando 

que esta alteração seja favorável, pois o transportador atual tem o pior prazo de 

entrega apresentado. Ao menor valor foi atribuído 100 e ao maior valor 0, Figura 23. 

 
Figura 23 - Curva de impacto: Prazo de Entrega 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

Estabelecidos os comportamentos das curvas de impacto, obtém-se a pontuação 

para aquele subcritério através do valor encontrado, entre “0” e “100”, para 

determinado Transportador no referido subcritério. Por exemplo, na Figura 23 pode-

se observar que a Transportadora “C”, com 4 dias de prazo de entrega, recebe 75 

pontos pelo comportamento linear desta curva de impacto. A extração destes valores 

é realizada automaticamente através do software, o que aumenta a precisão do 

modelo e acelera o processo de avaliação das transportadoras. 

De acordo com a pontuação, para cada subcritério será utilizada a fórmula 

, detalhada no capitulo 3, para calcular as pontuações 

finais de cada transportadora. Esta etapa também é realizada automaticamente pelo 

software. 
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As pontuações para cada subcritério, os pesos determinados e as pontuações finais 

calculadas, sem o auxílio do software, são demonstrados na Tabela 17. Por ter sido 

utilizada a mesma metodologia de cálculo, obviamente os valores encontrados foram 

os mesmos apresentados pelo software. 

  
Tabela 17 - Pontuação das alternativas para cada critério avaliado 

Pesos Critérios 59,00% 41,00% Pontuação Final 
(Curvas de 
Impacto) 

Pesos Subcritérios 66,60% 33,40% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 

Empresas Custo/kg Custo Min. Ent. No Prazo Avarias Prazo Ent. Disp. Extra 

Transportadora “A” 0 25 100 100 100 97 45,68 

Transportadora “B” 20 0 56 94 100 100 42,95 

Transportadora “C” 56 51 23 48 75 61 53,05 

Transportadora “D” 100 100 0 0 0 0 59,00 

 

 

4.2.6 Resultados 

 

 

Após os cálculos, chega-se ao resultado que é determinado pela pontuação de cada 

uma das transportadoras, representada na Figura 24. 

 
Figura 24 - Melhor alternativa 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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Para os critérios, subcritérios e funções de valor que foram definidos, a 

transportadora “D”, com 59 pontos, foi a que resultou uma melhor pontuação. A 

transportadora “C” ficou em segundo com 53. Em terceiro, a transportadora “A” com 

46 e, por último, a transportadora “B” com 43 pontos. 

 

 

4.2.7 Análise de sensibilidade e robustez dos resultados 

 

 

Foi aplicado o modelo de análise de sensibilidade e robustez proposto por Belton e 

Stewart (2002) e descrito na metodologia. 

A perspectiva individual foi utilizada durante toda a aplicação, inclusive durante as 

definições de critérios, pesos, funções de valor e resultados. Tais análises estão 

sendo discutidas durante o capitulo em seus momentos mais relevantes e, se 

referem aos questionamentos que são propositadamente impostos durante o 

processo no sentido de buscar o resultado mais robusto. 

A análise sobre as perspectivas técnicas foi realizada através da avaliação dos 

dados de entrada (funções de valor, pesos e pontuações) e sua influência nos 

resultados obtidos. O software auxilia bastante na visualização destas influências, 

observadas através de pequenas alterações nos dados de entrada, e seus 

resultados vieram a contribuir com as implementações realizadas no decorrer desta 

análise. 

Por último, a perspectiva de grupo foi aplicada através do questionamento e geração 

de novas propostas para os critérios e seus pesos. Foram analisados dois gráficos 

extraídos do software, Figuras 25 e 26. Esses gráficos demonstram o 

comportamento da decisão de qual transportadora deveria ser escolhida, em função 

dos pesos dos dois critérios definidos: custos e nível de serviço. A linha pontilhada, 

em ambos os gráficos, demonstra o coeficiente atribuído ao quesito. 

Percebe-se na avaliação da Figura 25, que a transportadora “D” recebe maior 

pontuação quanto maior for a representatividade dos custos na decisão final. Mais 

precisamente, baseado nos valores iniciais apresentados pelas transportadoras, se a 

relevância do critério custos for maior ou igual a 53,5%, a melhor solução sempre 
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será o transportador atual, pois seus custos são consideravelmente mais baixos que 

os concorrentes. 

No momento desta constatação, retornando a análise de perspectiva individual, 

surgiu o questionamento sobre as pontuações atribuídas aos critérios, e foi realizada 

uma profunda discussão sobre o valor relativo do fator “custos”. Este 

questionamento teve como ponto focal o nível de concorrência de preços imposto 

pelo mercado em que estão inseridos os produtos da contratante e sua necessidade 

constante de aumento de participação no mercado, através de preço, e manutenção 

e ampliação de sua competitividade.  

A conclusão desta discussão foi que o peso atribuído de 59% estava adequado à 

realidade da empresa, pois nenhum aumento de custo poderia ser agregado ao 

processo sem que exista um plano de viabilidade que apresente maiores ganhos 

financeiros como, por exemplo: redução de outros custos com esta implantação ou 

aumento de competitividade que justificasse o investimento. 

Para um dos analistas, e gerente de logística da empresa contratante, a ideia inicial 

de construção deste modelo era conseguir ponderar outros fatores, além de custos. 

No seu sentimento, a transportadora atual, mesmo tendo um serviço considerado 

“satisfatório” por seus pares e superiores, estava aquém de um fornecedor que 

pudesse proporcionar resultados que suportariam o desenvolvimento do negócio. 

Sua expectativa era encontrar um fornecedor que pudesse gerar novas 

oportunidades oriundas de um melhor nível de serviço como: maior confiabilidade 

operacional, menor nível de ruptura frente aos concorrentes e maior agilidade no 

atendimento de pedidos. Fatores que, além do preço, são fundamentais para atingir 

os objetivos esperados.  

A analista tinha o sentimento de que os ganhos com essa melhora no nível de 

serviço seriam bem maiores do que o provável valor de acréscimo nos custos de 

transporte, embora não pudesse suportar um aumento no peso do nível de serviço, 

pois isso viria de encontro com as visões de seus superiores e da empresa. 
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Figura 25 - Gráficos para tomada de decisão Custo de Transporte/Decisão Transportadora 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

Retornando a análise dos gráficos, de forma inversa, a análise relativa ao nível de 

serviço, Figura 26, apontou que as transportadoras “A” e “B” têm melhor 

desempenho à medida que fosse ampliada a relatividade deste item, fato já 

descartado. 

 

 
Figura 26 - Gráficos para tomada de decisão Nível de Serviço/Decisão Transportadora 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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Considerando que a ponderação entre custo e nível de serviço estava correta com 

as diretrizes da empresa, os analistas decidiram renegociar com as transportadoras 

com objetivo de reduzir os custos apresentados. Havia a prerrogativa também de 

que nesta revisão, caso os níveis de serviço fossem alterados, deveriam atender os 

critérios de inclusão e rejeição. 

A proposta foi gerar uma proatividade nesta negociação, ou seja, avaliar utilizando o 

software às condições necessárias para que as propostas enviadas se tornassem as 

mais atrativas e encaminhar estas propostas aos participantes. No desenvolvimento 

destas propostas, a alternativa escolhida foi optar pela manutenção do nível de 

serviço apresentado e calcular a necessidade de redução de custos, 

proporcionalmente igual em ambos os subcritérios, para que aquela proposta se 

tornasse a mais competitiva. 

Foi formalizado aos participantes que, baseado no princípio de isonomia, esta 

oportunidade seria oferecida a todos. A transportadora “D”, atual transportador da 

rota, há algum tempo já havia formalizado sua impossibilidade de reduzir custos. 

Assim, esta etapa foi dirigida às outras três transportadoras.  

As transportadoras foram consultadas e apenas a transportadora “A” optou por 

continuar no processo, por se tratar de um programa piloto, sem garantia de 

contratação. 

Substituindo os valores no software foi possível observar que, com apenas 7% de 

redução nos valores de custo - Custo Mínimo alterado para R$ 39,52 e Custo por Kg 

para R$ 0,688 (Tabelas 18 e 19), a transportadora “A” seria considerada a melhor 

opção (Figura 27).  

 

Tabela 18 - Alterações de custo para a transportadora “A” 

Empresas Custo/kg 
Custo 

Mínimo 
Entregas no 

Prazo 
Avarias 

Prazo 
Entrega 

Disponibilidade 
Extra 

Transportadora “A” R$ 0,688 R$ 39,52 98% 0,75% 3 dias 95% 

Transportadora “B” R$ 0,700 R$ 45,00 93% 1,10% 3 dias 100% 

Transportadora “C” R$ 0,600 R$ 39,50 87% 2,90% 4 dias 50% 

Transportadora “D” R$ 0,400 R$ 30,00 73% 4,00% 7 dias 5% 

 
 

 

 

 



 98 

Tabela 19 - Alterações na pontuação por causa dos custos reavaliados pela transportadora “A” 

Pesos Critérios 59,00% 41,00% 

Pontuação Final Pesos Subcritérios 66,60% 33,40% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 

Empresas Custo/kg Custo Mín. Ent. no Prazo Avarias Prazo Ent. Disp. Extra 

Transportadora “A” 24 51 100 100 100 97 60,23 

Transportadora “B” 20 0 56 94 100 100 42,95 

Transportadora “C” 56 51 23 48 75 61 53,05 

Transportadora “D” 100 100 0 0 0 0 59,00 

 
Figura 27 - Novo resultado com a alteração de custos para a transportadora “A” 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

Os novos gráficos para a decisão final de escolha da Transportadora são 

apresentados a seguir, Figuras 28 e 29. 

 
Figura 28 - Novos Gráficos para tomada de decisão Custo de Transporte/Decisão Transportadora 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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Figura 29 - Novos Gráficos para tomada de decisão Nível de Serviço/Decisão Transportadora 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

A proposta de redução de custos apresentada foi aprovada pela transportadora “A”,  

que se tornou desta forma a melhor opção de escolha com base no modelo 

desenvolvido. 

O modelo foi encaminhado pela gerente de logística aos seus superiores em escala 

mundial e aguarda uma aprovação externa para início do piloto nessa rota 

específica, sustentado pelo modelo aqui apresentado. Até a publicação desta 

dissertação, 18 meses após a aplicação, não houve um retorno formal sobre o 

assunto. 

 

 

4.2.8 Conclusão do Estudo de Caso 1 

 

 

A discussão sobre a importância dos fornecedores que devem participar do processo 

de seleção e dos critérios de pré-qualificação desses fornecedores, é salutar e deve 

ser um ponto de atenção em futuras aplicações do modelo. 

A experiência deste primeiro estudo de caso aplicado no “Expert Mode” foi 

enriquecedora, principalmente por dois aspectos: 
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1) Toda a experiência adquirida durante a construção do modelo (conceitual 

e prática) pela necessidade de aprofundamento no entendimento do 

problema e a preocupação em adquirir uma visão mais ampla sobre o 

processo e seus desdobramentos estratégicos, fez com que os envolvidos 

adquirissem um conhecimento maior sobre este processo de seleção e por 

consequência estivessem mais preparados para tomar uma decisão 

assertiva. 

2) A potencialidade do modelo escolhido é demonstrada pela sua 

aplicabilidade e facilidade de utilização. Uma vez construído o modelo 

para este problema específico, ele pode ser replicado em diversos outros 

casos com muita facilidade. Para se aplicar este modelo em outras rotas 

de transporte seria necessário apenas os novos dados dos fornecedores, 

e a partir destes, seria desenvolvido o mesmo modelo. 

O software utilizado, além de contribuir ativamente para a aplicabilidade e facilitação 

do processo, se mostrou uma ferramenta poderosa na estruturação do modelo, 

definição dos critérios, subcritérios e das funções de valor. Outro ponto importante 

da ferramenta foi o apoio durante a análise de sensibilidade, que possibilitou aos 

envolvidos ter um maior conhecimento sobre as potencialidades de cada fornecedor 

em relação a cada um dos critérios. 

Este conhecimento adquirido durante a análise de sensibilidade foi de grande valia 

para negociações junto aos fornecedores, pois possibilita demonstrar de forma 

explícita o quanto aquele fornecedor deve alterar sua proposta para se tornar mais 

competitivo. Tal clareza e robustez no processo de seleção, em conjunto com uma 

precisa informação sobre o que está tornando aquele participante menos competitivo 

frente a seus concorrentes, sem dúvida nenhuma, gera argumentos poderosos na 

negociação junto aos fornecedores e, faz com que eles possam levantar quais são 

os motivos internos de sua organização que estão contribuindo para a falta de 

competitividade. Repare que tudo isso pode ser realizado sem a abertura dos dados 

entre concorrentes, o que garante a legitimidade do processo e proporciona 

condições equivalentes a todos os participantes. 

Analisando a escolha dos critérios pelos envolvidos e comparando com as 

conclusões de Ho et al. (2010) sobre os três critérios mais utilizados: qualidade 

(87,18%), entrega (82,05%) e custo (80,77%), pode-se concluir que:  
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 Qualidade: está representada por avarias que garantem a integridade física da 

carga até o destino final (qualidade do serviço) e disponibilidade extra de 

veículos que garante a qualidade da operação através da disponibilidade dos 

ativos necessários.  

 Entrega: índice de entregas no prazo e prazo de entrega falam diretamente sobre 

o tema.  

 Custo: a utilização do critério “custo” e seus subcritérios também faz referência 

direta. 

Conclui-se que houve comprovação do alinhamento das escolhas dos analistas com 

o que vem sendo praticado para o problema, o que era esperado frente à relevância 

e amplitude dos critérios mais populares. 

 
 

4.3 CONTRUÇÃO E USO DO MODELO PARA O ESTUDO DE CASO 2 

 

 

Para seleção de um prestador de serviços logísticos no modelo 4PL, as premissas 

estão descritas no Apêndice D. 

A decisão do grupo de envolvidos em relação aos critérios mais importantes, além 

do binômio custo e nível de serviço, incluiu o critério capacitação técnica, pois o 

problema tratava, ao mesmo tempo, de uma seleção que exigia capacidades físicas 

e técnicas especificas para os prestadores, além de um alto nível de regionalização 

que restringia a capacitação dos concorrentes. 

Os decisores chegaram a uma conclusão conjunta de que os pesos dos critérios 

deveriam ser 40% para custos, 30% para nível de serviço e 30% para capacitação 

técnica, conforme a Figura 30. 

 

Figura 30 - Pesos dos critérios para seleção de prestador de serviços logísticos 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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4.3.1 Árvore de valores 

 

 

Frente a essas definições do grupo, o valor relativo da soma do nível de serviço e 

capacitação técnica foi consideravelmente maior do que o valor relativo do nível de 

serviço no caso anterior, o que demonstra uma maior preocupação com a “qualidade 

operacional” do que simplesmente o custo da operação. 

A opção de atribuição dos pesos obedeceu ao formato “top-down”, assim como no 

caso anterior, por decisão unânime dos envolvidos após explicação detalhada dos 

dois níveis de atribuições de pesos. No entendimento do grupo, dividir o processo 

decisório em partes facilitaria as escolhas, como foi comentado por um dos 

participantes, o que foi rapidamente aceito pelo restante do grupo. 

Outro ponto que gerou surpresa foi a velocidade e o nível de alinhamento entre os 

participantes para tomada de decisão. Sem dúvida, o profundo entendimento comum 

pelo problema, o nível de conhecimento dos envolvidos por trabalharem no 

segmento e a experiência de trabalho conjunto em grupo, simplificou o processo e 

intensificou a convergência das decisões. Quando determinado assunto que ainda 

não havia sido abordado era introduzido, havia um rápido alinhamento de conceitos 

e exemplos sobre o assunto, uma análise consistente era realizada e uma nova 

convergência de resultados era observada. 

Também em alinhamento com o estudo de caso anterior, a construção da árvore de 

valores foi determinante para o entendimento geral do problema, quantificação dos 

pesos e apoio à decisão. A árvore de valores para este estudo de caso está 

representada pela Figura 31. 
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Figura 31 - Árvore de valores para seleção de prestador de serviços logísticos 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

4.3.2 Subcritérios custos 

 

 

No mercado de prestação de serviços logísticos, denominação normalmente 

utilizada no Brasil para prestação de serviços de armazenagem ou logística 

integrada, as operações de armazenagem são compostas principalmente pelos 

seguintes custos variáveis:  

 Custo de recebimento: custo para recebimento da mercadoria no armazém, 

unitização (quando necessário), conferência em seus mais variados níveis e 

disponibilização para armazenagem. 

 Custo de armazenagem: custo relativo a um tempo de guarda, 15 ou 30 dias, por 

área ocupada. Esta cobrança normalmente é realizada em posições paletes, mas 

pode ser cobrada em m2, m3 ou equivalentes de ocupação de área. 

 Custo de expedição: normalmente trata-se do componente que mais retrata a 

complexidade operacional. O picking, (processo de busca e coleta das 
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mercadorias presentes nos pedidos) e o packing (processo de embalagem 

desses produtos) normalmente estão contidos neste custo. 

 Custo de seguro: O custo de seguro normalmente é dividido em seguro de 

incêndio (relativos a possíveis problemas nas instalações do armazém) e seguro 

de roubo. 

 Custos de valor agregado: são custos relativos a serviços que podem ser 

agregados ao processo de armazenagem dos produtos, como: etiquetagem, 

nacionalização, testes, embalagens, rotulagens, etc. 

Além dos custos variáveis podem haver custos fixos de acordo com o tipo de área 

utilizada, necessidades específicas e adaptações na área operacional, necessidade 

de segregação física, tipos especiais de segurança, entre outros. 

Neste caso, foram escolhidos os custos que tinham maior relação com a natureza 

operacional e, os participantes do processo de seleção foram restringidos a enviar 

suas propostas com remuneração limitada a esses custos. Ou seja, nenhum outro 

custo, que não os constantes na RFQ, deveria ser agregado. 

O fator mais preponderante neste caso era o alinhamento com a origem da receita 

do contratante, ou seja, os gastos com esta operação deveriam estar em acordo, 

valor e risco, com a receita resultante desta operação.  

Portanto essa escolha, de manter o modelo de receita, conduziu a uma proposta de 

um custo fixo que sustente a operação, somado a um custo variável que possa 

remunerar um aumento de movimentação e serviços prestados, visto que tais 

alterações produzem um aumento nos custos de contratação de funcionários, 

material de movimentação, serviços administrativos, entre outros, Figura 32. 

Apresentação e detalhamento dos subcritérios custos: 

 Custo Fixo: valor mínimo cobrado para sustentar a operação prevista e suportar 

um crescimento de até 10% no valor mensal de faturamento. Além das razões 

descritas anteriormente entende-se que tal modelo facilita o entendimento e 

operacionalização do contratado por minimizar seu risco operacional (garantia de 

receita), proporcionando cotações mais justas e por não incluir uma previsão 

financeira para esse risco. Outro fator importante é a simplicidade de cálculo, que 

facilita a velocidade de acordos comerciais e minimiza desgastes futuros com 

renegociações. Considerando que este custo tem como proposta cobrir os níveis 

operacionais esperados, seu peso foi fixado em 80%. 
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 Custo Variável (% sobre faturamento): valor em moeda corrente cobrado pelo 

valor faturado em produtos (venda) com origem naquele armazém. Na verdade 

este custo tem como finalidade garantir receita sobre o aumento da volumetria 

operacional resultante de um maior faturamento e, desta forma, também 

minimizar o risco do contratado. Repare que um aumento na expedição dos 

produtos origina diretamente um aumento na recepção (para não produzir 

reduções de estoque) e um aumento na movimentação. Conforme já descrito, 

este custo apenas será relevante se a movimentação ultrapassar 10% do volume 

previsto e sua valorização foi estimada em 20%. 

 
Figura 32 - Pesos para os subcritérios de custos 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

4.3.3 Subcritérios nível de serviço 

 

 

Será preciso garantir o nível de serviço, ou minimizar ao máximo o risco de falhas, 

na prestação dos serviços pelo contratado, pois a garantia deste serviço será 

responsabilidade do contratante. Importante ressaltar que a relação entre o 

contratante e o cliente envolve um conjunto de operações que resulta em um 

montante financeiro consideravelmente maior que o estudo de caso analisado. 

Em relação à operacionalização, o portfólio de clientes do prestador e seu nível 

técnico são alguns dos fatores importantes para a garantia no nível de serviço e 

esses fatores serão analisados e pontuados no critério de capacitação técnica.  

A avaliação do nível de serviço vai estar atrelada aos indicadores de desempenho 

da operação, (Key Performance Indicators). O compromisso de desempenho do 

prestador será assinado em contrato (metas operacionais) e, caso não sejam 

cumpridos, vão possibilitar ao contratante rescindir o contrato sem aviso prévio e 
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sem direito a uma indenização sobre o investimento realizado (investimento 

realizado pelo contratado) ou necessidade de reembolso pelo contratado de todo o 

investimento realizado pelo contratante (investimento realizado pelo contratante). 

Vale lembrar que os ativos resultantes dos investimentos ficam de posse do 

contratado na rescisão. 

Considerando essas características específicas, o grupo decidiu que seria melhor 

uma negociação pessoal, para os devidos detalhamentos e esclarecimentos, e que 

os resultados definitivos em relação a esse critério (dados de entrada) seriam 

obtidos após a visita técnica. Repare que no mapa cognitivo para este problema 

(Figura 16), existe a citação da visita técnica na qual serão negociados os 

indicadores operacionais (KPI’s). 

Desta forma, para este critério e seus subcritérios, optou-se que em uma primeira 

fase de qualificação, a entrada de dados seria igual para todos os participantes e 

com valores considerados pelo grupo como viáveis de realização pelos prestadores 

que foram avaliados como qualificados através das informações da RFI. Após a 

visita, os valores negociados foram inclusos no modelo, em conjunto com outras 

validações que serão discutidas, para a decisão final de escolha do prestador. 

Os subcritérios de nível de serviço escolhidos (KPI’s) e seus valores relativos são, 

Figura 33:  

 Gestão de estoque: inclui a acuracidade de estoque, garantia dos ativos 

enviados, reembolso de avarias e extravios. Seu peso foi de 30%. 

 Entregas perfeitas no prazo (OTIF): descrevem o percentual de pedidos que 

foram expedidos no prazo sem nenhum erro de faltas ou trocas de produto. Por 

tratar-se do indicador mais importante para a satisfação do cliente, pois já existe 

um horário de corte definido para a operação que não será alterado, seu peso foi 

de 60%.  

 Prazo de recebimento: é o prazo acordado contratualmente em horas para que a 

mercadoria esteja disponível no sistema para faturamento. Quanto menor este 

prazo, mais ágil será o faturamento dos produtos que não estejam disponíveis 

em estoque. Para esse subcritério foi definido um peso de 10%, uma vez que ele 

apenas melhora o nível de serviço nos casos em que exista ruptura no estoque. 
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Figura 33 - Pesos dos subcritérios de Nível de Serviço 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

4.3.4 Subcritérios capacitação técnica 

 

 

Conforme anteriormente abordado, a existência de uma instalação física compatível 

com as exigências operacionais é fundamental para a implantação da operação. A 

disponibilidade do prestador em alterar as suas instalações físicas de forma a se 

adequar às necessidades, embora similar à característica anterior, também é um 

fator fundamental. 

Diversos outros fatores estruturais e técnicos vão compor as necessidades 

esperadas deste prestador para que ele possa realizar esta operação dentro das 

exigências legislativas, do contratante e do cliente.  

Repare que para avaliar os subcritérios de capacitação técnica será necessário a 

construção de uma escala de valor qualitativo, pois nem sempre é possível encontrar 

uma escala mensurável para definir um critério. Conforme definido por Belton e 

Stewart (2002), uma escala de valores qualitativos deve ter as seguintes 

características: 

 Operacional: permite aos decisores classificar alternativas dentro de uma escala 

qualitativa; 

 Confiança: duas avaliações independentes para a mesma alternativa devem 

conduzir a uma mesma pontuação; 

 Relevância de valores: devem relatar os objetivos dos tomadores de decisão; 

 Justificável: um observador independente deve ser convencido de que a escala é 

razoável. 
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Todas essas características foram consideradas na construção das escalas 

qualitativas pelo grupo de decisores, sendo que o analista foi utilizado na aprovação 

das escalas propostas conforme sugerido.  

Os subcritérios de capacitação técnica e suas escalas qualitativas são:  

 Instalações e Licenças: Avalia o prestador a respeito de sua estrutura física e 

capacidade legal em absorver a operação proposta. Número de instalações, 

equipamentos de movimentação, licenças e demais aspectos relevantes para a 

garantia da operacionalização são abordados. Para esse subcritério o peso 

atribuído foi de 25%, ratificando a importância deste subcritério para o sucesso 

da operação. A escala qualitativa foi definida na Tabela 20: 

Tabela 20 - Escala qualitativa de valor para instalações e licenças 

 

 Sistemas: ferramentas como Warehouse Management System (WMS), Electronic 

Data Interchange (EDI), radiofrequência e processos implementados de forma 

conjunta são avaliados. Para esse subcritério foi definido um peso de 20% e a 

seguinte escala, Tabela 21. 
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Tabela 21 - Escala qualitativa de valor para sistemas 

 

 Política da Qualidade: certificações da área, estruturação do processo da 

qualidade e suas necessidades específicas são abordados. A possibilidade de 

desenvolvimento do sistema da qualidade em parceria também é avaliada. A 

escala qualitativa está descrita na Tabela 22, e seu peso foi definido pelo grupo 

em 10%. 

Tabela 22 - Escala qualitativa de valor para política da qualidade 

 

 Capacidade Financeira: os participantes são avaliados através de envio de 

balanços financeiros atualizados, consulta aos órgãos específicos, estimativa de 

crescimento e capacidade de investimento. Seu peso determinado foi de 10% e 

sua escala está descrita na Tabela 23. 
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Tabela 23 - Escala qualitativa de valor para capacidade financeira 

 

 Experiência no segmento: esse subcritério tem como objetivo avaliar o nível 

técnico do proponente em relação à operação proposta. Temas como tempo de 

experiência, tipos de operações, clientes, alinhamento com o perfil da operação e 

modelos de controles são abordados. Seu peso não foi maior, 10%, porque o 

grupo entendeu que pode apoiar o contratado na operacionalização do projeto, 

desde que os outros subcritérios sejam favoráveis. Sua escala qualitativa é 

demonstrada na Tabela 24. 

Tabela 24 - Escala qualitativa de valor para experiência no segmento 

 

 

 Possibilidade de Negócios Futuros: embora este projeto tenha como objetivo a 

contratação de um prestador para uma operação específica, as possibilidades de 

negócios conjuntos são fundamentais para o projeto de expansão da empresa 

contratante. Por esse motivo, o diretor geral expôs sua visão e sugeriu uma maior 

representatividade a este subcritério 25%, que foi aceita pelo grupo e 

apresentada na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Escala qualitativa de valor para possibilidade de negócios futuros 

 

Na Figura 34 é detalhado o resumo dos pesos dos subcritérios relativos à 

capacitação técnica. 

 

Figura 34 - Pesos dos subcritérios de Capacitação Técnica 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

4.3.5 Critérios de inclusão e rejeição para capacitação técnica 

 

 

A experiência adquirida na construção das escalas de valores qualitativos 

possibilitou que fosse desenvolvida a Tabela 26 que definiu novos critérios de 

inclusão e rejeição para este processo de seleção. Repare que não serão definidos 

critérios de inclusão e rejeição com origem no custo, pois o grupo entende que para 

estes dois subcritérios existe uma flexibilidade que estará ligada à capacidade de 

negociação e possibilidades futuras de negócios entre as empresas. 
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Tabela 26 - Critérios de inclusão e rejeição 

 

 

 

4.3.6 Dados dos prestadores de serviços 

 

 

Os dados foram obtidos de acordo com as informações constantes na RFI e RFQ 

enviadas e posteriormente recebidas dos participantes. As planilhas eletrônicas 

foram enviadas, em alguns casos, para mais do que três participantes, mas apenas 

os prestadores que não foram excluídos pelos critérios de inclusão e rejeição, 

através da RFI, foram utilizados no modelo. Para o estudo de caso analisado essa 

ação resultou no envio das planilhas para três participantes e todos foram 

classificados. 

Por questões confidenciais não serão informados quais são os sete estados aonde o 

estudo foi aplicado e será demonstrado o desenvolvimento do modelo em uma 

destas praças. De qualquer forma a aplicação do modelo foi realizada, com sucesso, 

para os sete estados. 

Em termos de resultados, diferente do estudo de caso anterior, as propostas aqui 

descritas representavam a melhor oferta do prestador de serviços, pois trata-se de 

um caso aplicado e implantado. Na própria RFQ era solicitado aos participantes que 

a melhor condição econômica e técnica fosse apresentada. Na Tabela 27 constam 

os dados recebidos dos fornecedores e os dados previamente considerados para o 

nível de serviço. 
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Tabela 27 - Dados Recebidos dos prestadores de serviços 

 

 

4.3.7 Função de valor (value function) 

 

 

Após compilação dos dados, com apoio do software, serão descritas as construções 

das funções de valor para cada um dos subcritérios escolhidos. As escalas locais e 

os modelos de construção propostos por Belton e Stewart (2002), continuam válidos 

para essa aplicação. 

 

 

4.3.7.1 Custo Fixo e Custo Variável 

 

 

Para os dois custos propostos a função inicia-se atribuindo 100, maior pontuação, 

para o menor valor e 0, pior pontuação, para o maior valor recebido. Dividindo-se o 

eixo horizontal (eixo dos valores) em cinco partes, em cada uma dessas partes 

aumentou-se a penalização em 5% do valor total, fixando as penalizações por faixa 

em 10%, 15%, 20%, 25% e 30%, respectivamente, vide figura 35. 

Repare que a proposta do grupo foi igual à dos analistas no primeiro estudo de caso. 

Tal escolha foi motivada pela proposta da curva pelo facilitador, entendimento do 

grupo e unanimidade na concordância com a referida proposta. 
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a) Custo Fixo 

 

b) Custo Variável 

 
Figura 35 - Curvas de impacto: custos e avarias 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

4.3.7.2 Gestão de Estoque, Expedição no Prazo e Prazo de Recebimento 

 

 

Para gestão de estoque e expedição no prazo, a função inicia-se atribuindo 0 para o 

menor valor percentual e 100 para o maior valor percentual apresentado. Para prazo 

de recebimento a análise é inversa, pois quanto maior o prazo menor o nível de 

serviço. 
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Foi acordado pelo grupo que o nível mínimo de serviço aceito pelo cliente para os 

dois primeiros subcritérios seria de 99% e, para o terceiro, 24 horas. Entretanto, os 

atuais níveis de serviços prestados ao cliente são bem eficientes e a proposta 

utilizada no estudo de caso anterior, de dividir a função em três partes e penalizar o 

equivalente a 70% da pontuação, foi bem avaliada, pois o grupo entendeu que iria 

representar a real relevância sobre o nível de serviço esperado.  

Desta forma, nos dois primeiros subcritérios, na primeira faixa de 99,00 a 99,33% 

existe uma valorização linear de 10, enquanto resultados de 99,33 a 99,67% 

recebem uma valorização linear de 20 dentro da faixa e, valores acima de 99,67% 

de desempenho são bem valorizados: 70, na faixa até 100. 

De forma análoga, mas inversa, para o prazo de recebimento que se inicia com 100 

de valorização, na primeira faixa de 6 a 12 horas existe uma penalização linear de 

70, enquanto resultados de 12 a 18 horas recebem penalização de 20 dentro da 

faixa e, valores acima de 18 horas, uma penalização de mais 10 de forma a zerar a 

função. 

Estas curvas foram demonstradas na figura 36. 

a) Gestão de Estoque e Expedição no Prazo 
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b) Prazo de Recebimento 

 
Figura 36 - Curvas de impacto: gestão de estoque, expedição no prazo e prazo de recebimento 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

4.3.7.3 Instalações e Licenças, Sistemas, Política da Qualidade, Capacidade 

Financeira, Experiência e Negócios Futuros 

 

Pelas sua características, esses seis subcritérios foram definidos por escalas 

qualitativas e suas avaliações são decorrentes de sua força dentro da faixa 

qualitativa de enquadramento. 

A opção de valorização destas faixas é linear e a pontuação será crescente de 

acordo com a faixa avaliada. A curva de impacto para esses subcritérios varia de 0 a 

100, conforme Figura 37. 

 

Figura 37 - Curva de impacto: Instalações e Licenças, Sistemas, Política da Qualidade, Capacidade 
Financeira, Experiência e Negócios Futuros 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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As pontuações para cada subcritério, os pesos determinados e as pontuações finais 

calculadas são demonstrados na Tabela 28. 

Tabela 28 - Pontuação das alternativas para cada critério avaliado 

 

 

 

4.3.8 Resultados 

 

 

Após os cálculos, segue o resultado preliminar determinado pela pontuação de cada 

um dos prestadores de serviços logísticos concorrentes, antes das visitas técnicas e 

negociação dos níveis de serviço, Figura 38. 

 

 
Figura 38 - Melhor alternativa preliminar 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

Para os critérios, subcritérios e funções de valor que foram definidos o prestador “A” 

foi o que obteve a melhor pontuação com 47 pontos, o prestador “B” ficou em 

segundo com 35 e em terceiro, o prestador “C” com 29. 
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4.3.9 Análise de sensibilidade e robustez dos resultados 

 

 

Essa análise era de fundamental importância para que na visita aos prestadores 

fosse possível avaliar de forma criteriosa as informações que levaram ao resultado 

preliminar e, principalmente, negociar com os fornecedores dentro de bases reais e 

em alinhamento com os objetivos da contratação.  

A análise de sensibilidade e robustez proposta por Belton e Stewart (2002) também 

foi utilizada para este caso, inclusive com as proposições dentro de cada uma das 

alternativas. 

As observações da análise sobre as perspectivas técnicas com a avaliação dos 

dados de entrada (funções de valor, pesos e pontuações) e sua influência nos 

resultados obtidos utilizando o software, também contribuíram de forma relevante 

com as implementações realizadas. Tal fato será melhor detalhado na conclusão do 

capítulo. 

A perspectiva de grupo, de forma similar à aplicada anteriormente, provocou o 

questionamento do grupo e a geração de novas propostas para os critérios e seus 

pesos. Como apoio, foram analisados três gráficos extraídos do software, Figuras 

39, 40 e 41. 

 

Figura 39 - Gráficos para tomada de decisão Custo dos Serviços/Decisão Prestador 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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Figura 40 - Gráficos para tomada de decisão Nível de Serviço/Decisão Prestador 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

 

 

Figura 41 - Gráficos para tomada de decisão Capacitação Técnica/Decisão Prestador 
Fonte: Extraído do software (VISA) 
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Percebe-se na Figura 39 que o prestador “A”, por seu melhor preço, sempre será a 

melhor escolha a partir do momento que o custo tenha valor relativo pouco maior 

que 20%.  

Considerando que até o momento da visita técnica os dados serão iguais para nível 

de serviço entre os três prestadores, Figura 40, os prestadores “B” e “C” estão 

dominados neste critério pelo prestador “A”.  

Para capacitação técnica, Figura 41, caso o valor relativo do critério fosse alterado 

para um valor acima de 50%, a opção “B” seria a mais pontuada. De forma análoga 

ao modelo anterior, perspectiva individual, houve uma discussão no grupo sobre a 

possibilidade de alteração dos valores relativos dos critérios o que foi rapidamente 

descartado. De qualquer forma, através de simulações no modelo, percebeu-se que 

uma renegociação com o prestador “B” poderia aumentar consideravelmente sua 

competitividade, pois naquele momento o critério custos era aonde havia 

desvantagem frente a seu principal concorrente,  o prestador “A”. 

A área de qualidade, naquele momento, tentava sugerir que o prestador “B” seria a 

melhor escolha devido à sua capacitação técnica.  Entretanto, o grupo defendeu que 

a escolha deveria ser realizada através do modelo desenvolvido, o que acabou se 

tornando um consenso. 

Importante salientar também que o prestador “C”, com os atuais dados de entrada, 

em nenhum momento seria a melhor opção, independente dos valores relativos 

aplicados, pois ele sempre se encontra dominado por um ou ambos os prestadores. 

Com um maior entendimento sobre o problema e o comportamento do modelo em 

relação aos dados apresentados, o diretor geral foi visitar os prestadores. Repare 

que esta visita tinha três funções primordiais: 

 Dados Capacitação Técnica: ratificar os dados apresentados, com principal 

atenção aos dados qualitativos devido seu caráter interpretativo. Novas 

perguntas, com base nas dúvidas sobre as respostas da RFI, foram formuladas e 

pontos de atenção e observação foram propostos pelo grupo para serem 

validados junto às empresas; 

 Dados Nível de Serviço: negociação na busca do mais alto nível de serviço 

possível e com os limites estipulados nos critérios de inclusão e rejeição que 

ainda não haviam sido apresentados aos proponentes; 
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 Dados Custos: renegociação no sentido de se obter o menor custo possível sem 

que exista interferência no nível de serviço e na capacitação técnica 

disponibilizada para a operação. 

A primeira empresa visitada, por opção estratégica, foi o prestador “C”. Em poucos 

minutos de conversa o participante foi excluído do processo por dois critérios de 

inclusão e rejeição: possibilidade de negócios futuros, pois a empresa não estava 

apta para operar em um modelo 4PL e sua proposta na negociação sobre o 

percentual de expedição no prazo (OTIF) estava abaixo de 99,0%. 

Tal exclusão, em momento algum gerou desconforto, visto que na análise de 

sensibilidade já estava claro a pouca competitividade da referida empresa. 

Posteriormente iniciou-se o processo com o prestador “A”. Todos os dados estavam 

condizentes com a RFI, sendo que houve um aumento na força do subcritério 

possibilidade de negócios futuros de 2 para 3, devido à maior sinergia com esta 

empresa do que pode ser observado na devolução dos dados. 

Na negociação do nível de serviço o resultado foi satisfatório. Entretanto, para 

gestão de estoque houve um acordo em 99,5% o que obriga o contratante pagar ao 

cliente valores de até 0,5% do valor de estoque, caso exista diferença de inventário. 

De qualquer forma esta consequência já estava prevista no modelo. 

Na renegociação do custo, dificultado pelo argumento proposto na própria RFQ de 

envio da melhor proposta, não houve alteração no custo fixo e uma redução no 

custo variável de 3,8 para 3,2%, depois de longas horas de renegociação. Para se 

conseguir a redução no custo variável, foi necessário apresentar o impacto futuro 

nos custos originados por um aumento de volume operacional. Ficou claro que não 

haveria mais espaço para uma renegociação com este prestador. 

Na terceira e última visita técnica, com o fornecedor “B”, o modelo já havia sido 

atualizado com a retirada do prestador “C” pelos motivos já explicados e alteração 

dos dados conforme renegociação com o prestador “A”. Os dados apresentados 

foram validados e conforme já havia sido observado através da RFI, o que de certa 

forma comprovou sua eficiência, aquele era o melhor prestador em termos de 

capacitação técnica em todos os seus subcritérios.  

A negociação do nível de serviço foi rápida e tranquila e resultou na manutenção dos 

dados que foram inclusos no modelo, o que foi considerado satisfatório por estarem 

próximos aos resultados alcançados pela contratante. Considerando que não houve 
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alteração nos dados dos critérios de nível de serviço e capacitação técnica, a única 

alternativa do prestador “B” ser a escolha ideal seria uma redução de custos, pois 

conforme consultado no modelo atualizado, a diferença de pontuação final era de 44 

para o prestador “A” e continuava 35 para o prestador “B”. 

O prestador se interessou pelo modelo de escolha, elogiou o profissionalismo e 

qualidade do processo de seleção em todas as suas etapas e se mostrou bastante 

interessado na realização do projeto, pois havia claramente um foco nas 

possibilidades futuras de negócio e as consequências para sua empresa. 

Após uma apresentação do modelo, sem visualização dos dados de entrada e 

incluindo o detalhamento da árvore de valor, o proponente perguntou quanto seria 

necessário reduzir o custo apresentado para que ele se tornasse a melhor escolha. 

Diferente do modelo anterior, por uma questão comercial na busca pelo menor 

custo, não houve uma proposta de redução de custos com base no modelo. O que 

foi combinado foi que o prestador apresentaria em 12 horas a sua menor proposta 

sem que houvesse alteração nos outros critérios e que ele seria informado sobre o 

resultado do processo de seleção antes de sua finalização, o que abriria a 

oportunidade de mais uma renegociação. 

Em menos de duas horas os resultados da renegociação foram recebidos: redução 

no custo fixo de 14,3% e 15,6% no Custo Variável. O modelo foi atualizado conforme 

descrito nas Tabelas 29 e 30 e Figura 42. 

 
Tabela 29 - Alterações dos dados após negociação durante a visita técnica 

 

 
 
Tabela 30 - Alterações na pontuação após negociação durante a visita técnica 
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Figura 42 -Novo resultado após alteração dos dados negociados na visita técnica 
Fonte: Extraído do software (VISA) 

 

O prestador “B” foi informado sobre a sua escolha e iniciaram as negociações finais 

referentes à formalização do contrato entre as empresas. 

 

 

4.3.10 Conclusão do Estudo de Caso 2 

 

 

A experiência deste segundo estudo de caso aplicado no “Facilitative Mode” também 

foi enriquecedora pelos seguintes aspectos: 

1) A experiência adquirida durante a construção do mapa cognitivo fez com 

que o grupo adquirisse um conhecimento maior sobre o processo de 

seleção dos prestadores e por consequência estivessem mais capacitados 

para tomar uma decisão assertiva. A diferença observada em relação ao 

modelo anterior foi que uma equipe multidisciplinar produziu uma riqueza 

maior de informações nas mais variadas áreas. Inicialmente existia um 

receio por parte do facilitador de que utilizando um maior número de 

pessoas, haveria uma maior discordância de opiniões. Porém o que foi 

observado é que sempre que uma nova ideia surgia, havia as 
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ponderações necessárias para um melhor entendimento e rapidamente o 

grupo produzia um resultado consensual. 

2) Novamente a potencialidade do modelo escolhido é demonstrada pela sua 

aplicabilidade e facilidade de utilização. Neste estudo o modelo foi 

replicado em sete diferentes estados e em todos obteve sucesso. Até os 

contratados, que recebem um nível de informação mais restrito, apoiam o 

modelo e demonstram através de fatos sua preocupação em se 

desenvolver nos mais variados critérios e subcritérios na busca por uma 

melhor avaliação. 

3) Neste estudo de caso o modelo foi mais amplo pois incluiu uma RFI e 

RFQ. Embora por questões estratégicas não exista um aprofundamento 

nos documentos, a assertividade na execução destas planilhas produziu 

um modelo simples e aplicável que traduziu com elevado grau de precisão 

as características físicas e técnicas dos envolvidos. Tal análise, pode ser 

comprovada pelo alinhamento entre as avaliações preliminares (RFI) com 

a validação nas visitas técnicas. 

O software novamente contribuiu em todas as fases do processo. Embora neste 

caso não se tenha utilizado a ferramenta diretamente para negociar com os 

fornecedores, ela auxiliou de forma fundamental na análise de sensibilidade, escolha 

do prestador mais qualificado e produziu a documentação necessária para justificar 

a escolha para os acionistas e para o cliente. 

A escolha dos critérios também produziu um alinhamento com a literatura sobre o 

tema. Entretanto, em relação à representatividade do critério custo, houve uma 

relativa divergência ao modelo anterior. Por tratar-se de uma operação bastante 

específica, armazenagem de produtos combinados de farma e químicos, era 

necessário encontrar um prestador de serviços que fosse capaz de fornecer 

instalações compatíveis com as exigências operacionais da ANVISA e que pudesse 

ser adequada às exigências de manipulação de produtos químicos. 

Outro ponto observado foi em relação ao trabalho do facilitador. Na maior parte do 

tempo parecia desnecessário sua função, pois todo o processo foi conduzido como 

se os envolvidos tivessem pleno domínio sobre o modelo. Tal fato fica ainda mais 

latente quando é possível avaliar que a velocidade e convergência de opiniões, sem 

perder a qualidade analítica, foi maior no segundo estudo de caso do que no 
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primeiro, que envolvia profissionais em menor número, maior familiaridade com o 

software e com o modelo. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO MODELO COM BASE NA LITERATURA 

 

 

Conforme sugerido por De Boer et al. (2001) a utilização do mapa cognitivo foi 

fundamental para um melhor entendimento do problema. No primeiro estudo de caso 

a consulta ao mapa que havia sido desenvolvido auxiliou os analistas na aplicação 

do modelo e na criação da árvore de valor. No segundo estudo caso, aonde o mapa 

foi desenvolvido pelo grupo, sua construção foi enriquecedora porque alinhou o 

entendimento geral sobre o problema e produziu um desenvolvimento conceitual em 

todas as fases do processo de seleção, dada a natureza multidisciplinar do grupo. 

A utilização do software, que havia sido sugerida por De Boer e Wegen (2003), fez 

com que o processo de seleção fosse dinâmico e rápido. Outro ponto importante é a 

contribuição visual no desenvolvimento dos critérios, subcritérios, seus respectivos 

pesos e curvas de impacto. Além disso, a ferramenta ofereceu um suporte relevante 

na negociação com os fornecedores, conforme previamente descrito. 

A opção pela abordagem MAVT, proposta por Buttha (2003) por considerá-la a mais 

adequada a processos de seleção, parece ter sido assertiva, pois o modelo 

desenvolvido se adaptou perfeitamente ao problema e não gerou restrição durante 

seu desenvolvimento. Além do fato, sustentou a contratação efetiva de um prestador 

no estudo de caso 2, comprovando sua aplicabilidade prática.  

Para o processo de avaliação da abordagem e do modelo, com base no item 2.5, 

foram apresentadas na Tabela 13 as técnicas de apoio propostas neste modelo de 

acordo com os critérios definidos por (DE BOER E WEGEN, 2003). 

Na Tabela 31 é apresentada a avaliação do modelo proposto de acordo com os 

mesmos critérios estabelecidos por De Boer e Wegen (2003). A primeira avaliação 

foi realizada pelos dois analistas que aplicaram o estudo de caso 1 e, a segunda 

avaliação foi realizada, em conjunto, pelo grupo que aplicou o modelo no estudo de 

caso 2, incluindo-se o facilitador e o analista. 
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No único ponto aonde os avaliadores julgaram que o modelo proposto não atendia 

totalmente, estudo de caso 1, o fator motivador de tal avaliação não 

necessariamente pode ser atribuído ao modelo, pois a não implantação por parte 

dos decisores pode ser justificada por um grande número de fatores políticos 

internos à empresa aonde o estudo de caso foi aplicado. Também existe o 

argumento favorável (escolha do modelo) de que o mesmo modelo foi aplicado de 

forma similar no estudo de caso 2 e devidamente implantado. 

Quanto às ressalvas da segunda aplicação, citadas na Tabela 31, a primeira diz 

respeito ao trabalho em grupo, pois não houve unanimidade na avaliação (assim 

como ocorreram outras vezes durante o estudo de caso), visto que a discussão se 

concentrou no questionamento do grupo que avaliava se 100% das opiniões e 

crenças individuais haviam sido incorporadas. A escolha “Atende Totalmente com 

Ressalvas” foi motivada pelo entendimento do grupo de que a opção “Atende 

Totalmente” somente deveria ser escolhida se em todas as oportunidades houvesse 

unanimidade no grupo, o que teoricamente não é necessário.  

A segunda ressalva parece ser consequência de tratar-se da primeira utilização do 

modelo, pois o grupo foi entendendo o processo durante sua execução. Dificilmente 

haveria esta ressalva a partir da próxima aplicação com o mesmo grupo. 

Em ambos os casos, o resultado da avaliação do modelo proposto foi favorável e 

pode-se concluir que o modelo desenvolvido se adapta tanto para aplicações no 

Expert quanto no Facilitative Mode. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

Tabela 31 - Avaliações do modelo proposto na aplicação aos estudos de caso 
Fonte: Adaptação de (De Boer e Wegen, 2003) 
 

a) Estudo de Caso 1 
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b) Estudo de Caso 2 

 

 



 129 

A aplicação de um modelo multicritérios, defendida pela totalidade dos autores aqui 

citados, parece ser fundamental na busca pela escolha ideal. A excelente avaliação 

do método, sua facilidade de aplicação e os resultados alcançados, reforçam a 

conclusão de Ho et al. (2010) de que uma aplicação multicritérios é melhor do que a 

abordagem atual utilizada em processos de seleção. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A seleção de fornecedores é uma etapa fundamental na busca por menores custos e 

por um melhor nível de serviço, e contribui para garantir a competitividade das 

empresas. Historicamente, o processo de seleção está muito focado no fator custos 

e, na maioria das vezes, não leva em consideração todos os critérios necessários 

para uma correta tomada de decisão. 

Pelas características do problema: múltiplos objetivos, intangibilidade, vários 

tomadores de decisão, trade-offs, dificuldade de identificar boas e robustas 

alternativas, horizontes de longo prazo, riscos e incertezas, é justificada a sua 

classificação como um problema complexo. Para lidar com um problema complexo e 

com múltiplos critérios qualitativos e quantitativos, a abordagem tradicional de utilizar 

o custo mais baixo como único critério de seleção não é robusta o suficiente para 

suportar um processo de seleção contemporâneo. 

Esta dissertação desenvolveu um modelo multicritério para seleção de fornecedores 

de logística, de fácil aplicação prática e com o objetivo de contribuir com o 

conhecimento científico da área, propondo um formato mais racional e sistemático 

de escolha. Este modelo foi aplicado em dois estudos de caso: seleção de 

fornecedores de transporte fracionado e seleção de prestadores de armazenagem 

no modelo 4PL. 

Os objetivos inicialmente propostos para esta dissertação foram cumpridos e 

desenvolvidos da seguinte forma: 

Foram identificados nos principais sites especializados mais de 1.000 trabalhos 

publicados em periódicos científicos internacionais. Entre estes trabalhos foram 

encontradas algumas aplicações e revisões bibliográficas sobre a utilização da 

abordagem MCDA em seleção de fornecedores nas publicações em referências dos 

últimos 20 anos. Com base nessas publicações, detalhou-se as características do 

processo de seleção, critérios mais utilizados, abordagens aplicadas, avaliação das 

abordagens e áreas de estudo da aplicação. 

O modelo proposto para resolução do problema de seleção de fornecedores é 

baseado no processo MCDA e composto das seguintes fases: identificação e 
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estruturação do problema, construção e uso do modelo e desenvolvimento do plano 

de ação. 

Para a identificação e estruturação do problema foram utilizados o Mapa Cognitivo e 

o método SODA. Na construção e uso do modelo utilizou-se o conceito Value 

Focused Thinking (VFT) para estruturação do processo decisório. A condução deste 

processo foi realizada por um software e suportada pela abordagem Multi Attribute 

Value Theory (MAVT), com base nas recomendações encontradas na literatura 

sobre as potencialidades na aplicação desta abordagem para o problema de seleção 

e sua pouca utilização em casos práticos. O desenvolvimento dos planos de ação 

referem-se à aplicação prática do modelo. 

Nos dois estudos de caso aplicados, todas as etapas relativas ao processo de 

seleção foram abordadas e as potencialidades do modelo desenvolvido foram 

detalhadas e comparadas com os periódicos publicados sobre o tema. 

Finalmente, o modelo foi avaliado com base no desenvolvimento do processo de 

seleção e sua capacidade de aplicação. O resultado da avaliação comprova sua 

potencialidade na resolução do problema de seleção de fornecedores, o que foi 

comprovado pelo segundo estudo de caso que utilizou o modelo proposto para 

efetivar a contratação de um prestador de serviços logísticos. 

A construção de um modelo de seleção não é uma tarefa trivial, porque as 

restrições, preferências pessoais, incertezas e o valor relativo dos critérios variam de 

acordo com o problema e, desta forma, não é possível que um modelo de 

contratação único seja funcional e apropriado para todos os cenários possíveis. O 

que é suportado pela quase totalidade dos autores e pelos trabalhos acadêmicos 

mais recentes que utilizam uma abordagem multicritérios. 

O resultado da pesquisa bibliográfica comprova que a maioria dos trabalhos 

publicados é estritamente acadêmica e há pouca evidência de aplicações práticas 

de tais ferramentas na seleção de fornecedores. O que parece de certa forma 

incoerente frente às pesquisas, que concluem que a ampla gama de métodos e 

técnicas que surgiram nos últimos 50 anos parece fornecer a variedade de 

abordagens necessárias para lidar com a diversidade encontrada na prática de 

compra. 
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O modelo proposto neste trabalho mostrou-se de fácil utilização, adaptável aos mais 

variados segmentos de mercado e com um custo de implantação muito baixo. Tais 

características possibilitam, e sugerem, sua aplicação prática em larga escala.  

Como principais contribuições deste modelo, são apresentadas as seguintes ideias 

que foram analisadas e implementadas e, todavia, pouco exploradas na literatura:   

1) Este modelo foi estruturado com base no processo MCDA (e toda sua 

amplitude) e propôs abordagens, métodos e ferramentas para todas as 

fases de um processo de seleção: definição do problema, formulação de 

critérios, pré-qualificação dos fornecedores e escolha final do fornecedor; 

2) Escolha da abordagem MAVT para este tipo de problema; 

3) A aplicação prática do modelo, em especial ao estudo de caso 2, na qual o 

modelo é aplicado e efetivamente utilizado para a seleção de um 

fornecedor de serviços logísticos no modelo 4PL; 

4) O processo de seleção foi analisado como uma função estratégica na 

construção do modelo e na sua aplicação prática. Atenção especial é dada 

ao relacionamento entre contratante e contratado e modelos de 

formalização contratual; 

5) O formato de aplicação do modelo se mostrou uma poderosa ferramenta 

de negociação junto aos fornecedores. 

Os resultados apresentados neste trabalho estão em alinhamento com diversos 

outros autores em relação à importância do profundo entendimento do problema, 

antes de sua solução, aplicação de uma abordagem multicritério na solução deste 

problema, aos critérios utilizados e à utilização de software como apoio no 

desenvolvimento do processo de seleção.   

Como limitação ao modelo proposto, pode-se considerar a aplicação em apenas um 

segmento da economia (logística) e a utilização de uma abordagem MCDA única 

para escolha final do fornecedor. Tais condições não produziram efeito comparativo 

para o modelo, embora os resultados tenham sido aprovados pelos participantes do 

processo de seleção e tomadores de decisão.  

Outra limitação do modelo foi não abordar de forma direta em sua construção as 

características do problema de seleção relativas a horizontes de longo prazo e riscos 
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e incertezas (embora estas características tenham sido analisadas no 

desenvolvimento dos critérios, subcritérios e seus pesos). 

Portanto, as conclusões aqui apresentadas devem ser consideradas como 

meramente indicativas do sucesso e potencial das metodologias. 

Aplicações futuras e evoluções para continuidade no estudo do modelo aqui 

proposto, são sugeridas: 

 Aplicação deste modelo em um estudo de caso relevante em outro segmento da 

economia, podendo não estar relacionada com a compra de serviços; 

 Utilizar outra abordagem MCDA nas mais variadas fases do processo de seleção 

e comparar os resultados; 

 Discussão sobre a importância dos fornecedores que devem participar do 

processo de seleção e dos critérios de pré-qualificação desses fornecedores; 

 Estudo sobre o efeito nos resultados, se considerarmos o nível de 

relacionamento entre contratante e contratado, complexidade do problema, 

relevância financeira e qualidade das informações para a tomada de decisão; 

 Aplicação de técnicas de programação multi-objetivo (MOP) para solução deste 

problema. 
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8 GLOSSÁRIO 

 

4PL – Integrador que une os recursos, capacidades e tecnologia de outras 

organizações para desenhar e gerenciar uma cadeia de fornecimento eficiente. 

 

Bidding (Bid)  – Denominação utilizada para licitações, processos de seleção e 

cotações aonde o objetivo é escolha da melhor oferta. 

 

Budget - Plano que demonstra uma estimativa das receitas, despesas e custos 

relacionados com uma atividade planejada. Fornece a base para o controle da 

operação. 

 

Horário de Corte – Período entre o envio do pedido pelo cliente ao prestador de 

serviços logísticos e o horário de coleta dos veículos para entrega. 

 

Lead Time –Termo amplamente utilizado no mercado de logística que significa o 

tempo de entrega, normalmente em dias, entre o embarque da mercadoria (coleta) e 

a entrega ao destinatário final do trajeto de transporte contratado. 

 

LTL - Do inglês Less than Truckload, termo usado pelo transporte rodoviário de 

carga para designar embarques fracionados que não ocupam a capacidade 

disponível, em oposição a cargas completas que ocupam todo a capacidade de 

carga dos caminhões. 

 

Outbound - Termo em inglês utilizado para definir operações de distribuição para 

produtos acabados. 

 

Trade-off - O termo trade-off ou tradeoff é uma expressão que define uma situação 

em que há conflito de escolha. Ele se caracteriza em uma ação que visa a resolução 

de problema mas acarreta outro, obrigando uma escolha. Ocorre quando se abre 

mão de algum bem ou serviço distinto para se obter outro bem ou serviço distinto. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conflito
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V•I•S•A - Visual Interactive Sensitivity Analysis 

 

Vendas Online - Termo utilizado para definir um tipo de transação comercial feita 

especialmente através da internet. 
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9 APÊNDICE A – INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE 

LOGÍSTICA RELATIVAS AO PROBLEMA 

 

Em relação aos custos despendidos no mercado de logística, os custos com 

transportes normalmente representam a sua maior parcela. Uma adaptação aos 

dados divulgados pelo centro de estudos em logística do Instituto de Pesquisas e 

Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CEL/Coppead) indicam 

que em 2006 os custos logísticos estavam divididos em: 4,3% administrativos, 5,1% 

armazenagem, 31,6% gestão de estoque e 59,0% transportes. 

Analisando os modais de transportes em operação no Brasil, o rodoviário tem larga 

representatividade pois de acordo com a NTC & Logística dos R$ 154,8 bilhões 

gastos com transporte em 2006, R$ 128,9 bilhões foram gastos no modal rodoviário, 

representando assim 83,3% do total (CEL/COPPEAD, 2008).  

O mercado nacional de transporte rodoviário de cargas possui 62.789 empresas de 

transporte de cargas IBGE/PAS (2005), 144.188 empresas frotistas ANTT (2008), 

765.930 autônomos ANTT (2008) e 685 cooperativas ANTT (2008), 

(NTC&LOGÍSTICA, 2009).  

Dentro do modal rodoviário a crescente escolha pelo modelo fracionado (LTL) se 

deve pela maior representatividade e importância desta modalidade frente às demais 

nas operações de outbound. Estas operações por estarem ligadas diretamente ao 

consumidor final representam na maioria das vezes a etapa mais crítica da logística.  

No mercado americano, dados revelam que em 2008 cerca de 18% dos custos com 

transporte rodoviário seriam no sistema fracionado (IHS Global Insight). Mais do que 

isso, existe uma tendência de aumento no fracionamento da carga, pois a busca por 

prazos mais curtos e a necessidade de redução de custos conduz ao 

compartilhamento dos recursos de transporte. Outra tendência em prol do 

fracionamento, advinda com a massificação da internet, é a busca das empresas por 

atingir de forma direta seus consumidores.  
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10 APÊNDICE B – QUADRO RESUMO DAS FASES, ETAPAS E 

MODELOS AVALIADOS POR DE BOER ET AL. (2001) 

Figura 1AB - Quadro resumo das fases, etapas e modelos avaliados por De Boer et al. (2001) 
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11 APÊNDICE C – MODELO DE PLANILHA PARA OBTENÇÃO DE 

DADOS DOS FORNECEDORES 

 

 
Figura 1AC - Planilha de Obtenção das informações utilizada no Estudo de Caso 1 
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Figura 2AC -Visão Geral da Planilha de Obtenção das informações utilizada no Estudo de Caso 2 
 (Pasta - Custos Armazenagem) 
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12 APÊNDICE D – PREMISSAS CONSIDERADAS NOS ESTUDOS DE 

CASO 

 

Estudo de Caso 1 – Seleção de Fornecedores de Transporte Fracionado (LTL) 

 

Seguem as premissas que foram avaliadas, definidas e utilizadas pelos analistas 

durante a fase de definição e estruturação do problema.  

 Área de Atuação: O levantamento de dados foi preenchido considerando as 

entregas efetuadas na região metropolitana de Salvador. Como grande parte das 

entregas no estado tem destino os distribuidores e atacadistas presentes nesta 

região, que se responsabilizam pelas entregas porta a porta, trata-se de mais de 

95% do movimento no estado.  

 Produto: Bens de consumo, com valor agregado médio de R$ 20,00 por quilo, 

com densidade superior a 300 kg/m3 (padrão do mercado rodoviário nacional 

para mercadoria sem cubagem) e devidamente embalada. 

 Tipo de operação de transporte: Das opções existentes, o modal ferroviário foi 

descartado por não existir operação estruturada disponível em mercado para o 

perfil de carga neste trajeto. A cabotagem é alternativa viável em custos, porém o 

prazo, incluindo as pontas rodoviárias necessárias (Armazém em São 

Paulo/Porto de Santos e Porto Salvador/ Clientes) torna a operação inviável. O 

modal aéreo é opção em termos de prazo, porém seus custos médios são muito 

elevados quando comparados com o valor agregado do produto e margem de 

contribuição. A opção escolhida pelo embarcador foi o modal rodoviário. 

 Tipo de operação de transporte rodoviário: O volume diário para esse destino 

impossibilita que a operação seja realizada através de veículos dedicados (FTL). 

A decisão foi utilizar empresas de rodoviário fracionado (LTL), pois o período 

contratado com os clientes na maioria dos casos inviabiliza a consolidação da 

carga. 

 Transportadoras Escolhidas: Através de consultas a revistas especializadas 

foram escolhidas 30 transportadoras para envio da RFQ. Após análise dos 

materiais recebidos e excluídas as empresas em que o nível de serviço oferecido 

era incompatível com os níveis previamente estabelecidos nos critérios de 
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rejeição, foram selecionadas empresas para atendimento a essa região e a atual 

empresa contratada, aqui denominadas:  

 Transportadora “A”: Transportadora de grande porte conceituada pelo 

seu elevado nível de serviço. 

 Transportadora “B”: Líder de mercado na região possui elevado nível 

de serviço, mas inferior ao da transportadora “A”. 

 Transportadora “C”: Transportadora de grande porte que atende de 

forma satisfatória a região. 

 Transportadora “D”: Atual transportadora que atende de forma 

satisfatória a operação, porém, comparada com as demais 

transportadoras, é uma empresa de menor porte. 

O nome das transportadoras utilizadas por razão de confidencialidade não foi aqui 

citado. 

A transportadora “D”, atual operador, mesmo não atendendo os critérios de inclusão 

e rejeição definidos foi incluída no processo para que fosse possível comparar as 

transportadoras postulantes com o cenário atual. O nível de restrição nos critérios foi 

alto justamente porque o principal anseio dos decisores com o processo de seleção 

era uma melhora substancial no nível de serviço. 

 

 

Estudo de Caso 2 – Seleção de Prestadores de Serviços de Armazenagem 

(4PL) 

 

 

Seguem as premissas que foram avaliadas, definidas e utilizadas pelo cliente, 

contratante e grupo de decisores durante a fase de definição e estruturação do 

problema.  

 Área de Atuação: Operações de logística integrada (transportes e armazenagem) 

em sete estados brasileiros. Os prestadores serão escolhidos em função de sua 

capacidade de realizar os serviços de armazenagem e estando aptos e com um 

custo adequado também seriam os responsáveis pela operação de transportes. 

Caso contrário, serão contratados outros operadores para a área de transportes. 



 165 

A escolha por selecionar o melhor prestador de armazenagem se deve ao fato 

deste serviço ser o mais complexo e crítico na ótica do cliente.   

 Produto: Bens de consumo, com valor agregado médio de R$ 80,00 por quilo, 

com densidade superior a 300 kg/m3 (padrão do mercado rodoviário nacional 

para mercadoria sem cubagem) e devidamente embalada. 

 Tipo de operação de armazenagem: recebimento, triagem, armazenagem, 

controle de qualidade, picking, packing e expedição. 

 Prestadores Escolhidos: Em cada uma destas praças, um gerente local da 

contratante selecionou e encaminhou as cinco melhores empresas de prestação 

de serviços de armazenagem, caso existam neste número, com base em seu 

profundo contato local dentro deste segmento. Pelo porte da contratante, a quase 

totalidade dessas empresas já tinha contato comercial com a mesma. Não foram 

incluídas neste processo empresas com amplitude nacional e global por serem 

consideradas concorrentes da contratante e desta forma não possibilitarem um 

desenvolvimento estruturado e confiável de negócios entre as empresas, um dos 

objetivos deste processo e incluso no processo de inclusão e rejeição. 
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13 ANEXO A – PUBLICAÇÕES PESQUISADAS POR WEBER ET AL. 

(1991) 

 

Em acordo com a ordem dos critérios definida na página 29: 

Tabela 1A – Aplicação dos critérios de seleção de Dickson, Weber et al. (1991) 
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14 ANEXO B – PUBLICAÇÕES PESQUISADAS POR DEGREAVE ET 

AL. (2000) 

 

 

Tabela 1B – Publicações para seleção de fornecedores entre 1986 e 1999 
Fonte: Adaptação de Degreave et al., (2000) 
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15 ANEXO C – PUBLICAÇÕES PESQUISADAS POR DE BOER ET 

AL. (2001) 

 

Tabela 1C – Posicionamento da literatura sobre seleção de fornecedores 
Fonte: Tradução de De Boer et al., (2001) 
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Tabela 1C cont. – Revisão na Literatura de seleção de fornecedores 
Fonte: Tradução de De Boer et al., (2001) 
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16 ANEXO D – PUBLICAÇÕES PESQUISADAS POR HO ET AL. 

(2010) 

 

DEA – Análise envoltória de dados 
 

14 dos 78 artigos encontrados, 17,95%, utilizaram esta metodologia, conforme 

Tabela 1D. 

Tabela 1D – Artigos publicados utilizando metodologia DEA, Ho et al. (2010) 
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Programação Matemática 
 

9 dos 78 artigos encontrados, 11,54%, utilizaram as variações de modelos desta 

metodologia. A distribuição entre estes modelos foi a seguinte, Figura 1D: 

 
Figura 1D– Tipos de modelos de programação matemática publicados 
Fonte: Dados extraídos de (Ho et al., 2010) 

 

Os trabalhos publicados que utilizaram programação matemática estão descritos na 

Tabela 2D: 

 
Tabela 2D – Artigos publicados utilizando programação matemática, Ho et al. (2010) 
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AHP – Método de análise hierárquica 
 

Os artigos utilizando a abordagem individual do AHP foram 7 dos 78 artigos 

encontrados, 8,97%, Tabela 3D: 

Tabela 3D – Artigos publicados utilizando metodologia AHP, Ho et al. (2010) 

 
 
 
CBR – Raciocínio baseado em casos 
 

Os artigos utilizando CBR também foram 7, representando 8,97% do total, Tabela 

4D: 

 
Tabela 4D – Artigos publicados utilizando metodologia CBR, Ho et al. (2010) 

 



 173 

ANP – Processo de análise de redes 
 

Os artigos utilizando a abordagem ANP foram 3 ou 3,85% do total, apresentados na 

Tabela 5D: 

 

Tabela 5D – Artigos publicados utilizando metodologia ANP, Ho et al. (2010) 

 
 
 
Teoria Fuzzy (FST) 
 

Os artigos utilizando a teoria Fuzzy foram 3 dos 78, o que representa 3,85%, Tabela 

6D: 

 

Tabela 6D– Artigos publicados utilizando teoria Fuzzy, Ho et al. (2010) 

 
 

Smart – Avaliação técnica com simples atributo 
 

Os artigos utilizando a abordagem SMART foram apenas 2 do total ou 2,56%, são 

eles, Tabela 7D: 
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Tabela 7D – Artigos publicados utilizando metodologia SMART, Ho et al. (2010) 

 
 
 

GA – Algoritmo Genético 
 

O artigo que utilizou GA, 2,56%, foi descrito na Tabela 8D: 

 

Tabela 8D – Artigos publicados utilizando algoritmo genético, Ho et al. (2010) 

 
 

 

AHP Integrados 
 

Os artigos utilizando a abordagem AHP Integrada com outros métodos foram 14 dos 

78, o que representa 17,95%. Eles foram divididos na Figura 2D de acordo com a 

metodologia combinada ao AHP: 

 
Figura 2D – Tipos de modelos AHP Integrados publicados 
Fonte: Dados extraídos de (Ho et al., 2010) 
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Estes 14 trabalhos foram publicados de acordo com a Tabela 9D: 

Tabela 9D – Artigos publicados utilizando modelo AHP Integrado, Ho et al. (2010) 
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Modelos Fuzzy Integrados 
 

Os artigos utilizando a teoria Fuzzy (FST) Integrada a outras metodologias foram 9, 

representando 11,54% do total. Estes trabalhos foram combinados na Figura 3D 

com as seguintes metodologias: 

 
Figura 3D – Tipos de modelos Fuzzy Integrados publicados 
Fonte: Dados extraídos de (Ho et al., 2010) 

 

Os mesmos estão descritos na Tabela 10D: 

Tabela 10D – Artigos publicados utilizando modelo Fuzzy Integrado, Ho et al. (2010) 
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Outras abordagens 
 

Houve ainda 9 trabalhos dos 78, 11,54%, que utilizaram outros tipos de abordagens, 

Figura 4D: 

 
Figura 4D – Outras abordagens publicadas 
Fonte: Dados extraídos de (Ho et al., 2010) 

 

Detalhada através dos trabalhos, Tabela 11D: 

Tabela 11D– Artigos publicados utilizando outras abordagens, Ho et al. (2010) 

 

 
 

 


