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RESUMO

O presente estudo, baseado no modelo teórico de portfólio de compras proposto por Kraljic
(1983), apresenta um modelo de portfólio de compras voltado para gestão de compras
hospitalares, por meio da aplicação do método de decisão multicritério Fuzzy-TOPSIS. Para
fins de exemplificação do método, a pesquisa foi aplicada em um Hospital de grande porte
localizado em Natal/RN e teve como amostra doze itens de compras. Os itens foram avaliados
pelo grupo de decisores nas dimensões de importância da compra e complexidade de
fornecimento, sendo cada dimensão composta por quatro critérios. Por meio da utilização do
método Fuzzy-TOPSIS e de regras de decisão, os itens foram classificados entre as categorias:
estratégicos, gargalos, alavancagem e não-críticos. O resultado dessa etapa identificou três itens
estratégicos, seis itens gargalos, um item de alavancagem e dois itens não-críticos. Para os três
itens classificados como estratégicos, foi aplicado o método Fuzzy-TOPSIS visando a
identificar o posicionamento estratégico do Hospital em relação aos fornecedores desses itens,
a partir da avaliação das dimensões força do mercado fornecedor e força da empresa
compradora, sendo cada uma composta por quatro critérios. Nessa etapa, foi identificada uma
postura de balanceamento das forças. Conclui-se a efetividade da ferramenta de portfólio de
compras para gestão hospitalar, proporcionando uma visão mais clara das características,
inerentes ao processo de compras nesse contexto complexo. O método Fuzzy-TOPSIS
apresentou-se como uma ferramenta flexível, capaz de lidar com problemas de classificação,
gerando resultados satisfatórios e contribuindo para a tomada de decisão.

Palavras-chave: Logística de suprimentos. Modelo de portfólio de compras. Compras
hospitalares. Fuzzy-TOPSIS.

ABSTRACT

This study is based on Kraljic’s purchasing portfolio model. It presents a purchasing portfolio
model for hospital purchasing management by using the multi-criteria decision method FuzzyTOPSIS. To exemplify the proposed approach, twelve items were analyzed from empirical data
collected in a large Hospital located in Natal/RN. These items were assessed by a decision
makers group in relation to the dimensions of the importance of purchasing and supply market
complexity by means of four different evaluation criteria. In the following, each item was
classified by using the Fuzzy-TOPSIS method and decision rules as strategic, bottleneck,
leverage and non-critical. The result of this first phase identified three strategic items, six
bottlenecks, one leverage and two no-critical ones. Finally, the Fuzzy-TOPSIS was again
applied for the three classified items as strategic with purpose of identifying the Hospital
strategic positioning regarding the suppliers of these items using the followings dimensions
assessment: supply market strenght and company strenght. In this case there was a strength
balancing between the Hospital and its suppliers. The main conclusion of this work is regarding
the effectivity of the purchasing portfolio model for hospital management, providing a clearer
view of the hospital buying process. Therefore, the Fuzzy-TOPSIS method presented as a
flexible tool that can be adapted to different needs and decision-making contexts, including
classification problems as proposed in this work.
Key-words: Supply logistics. Purchasing portfolio model. Hospital purchases. Fuzzy-TOPSIS.
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1. INTRODUÇÃO

Os contínuos avanços tecnológicos, a globalização dos mercados, a redução no ciclo de
vida dos produtos e frequentes alterações em seus componentes, aliados a um maior nível de
exigência dos consumidores, têm tornado a função de compras mais complexa, requerendo dos
profissionais dessa área a constante avaliação de suas bases de fornecimento, visando
proporcionar a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos (PARK et al., 2010; OSIRO,
2013).
Os departamentos de compras têm como uma de suas características a rotina de
procedimentos, no entanto as constantes mudanças mercadológicas têm exigido que a rotina
seja revista, de modo a se adaptar ao ambiente instável, ou do contrário, as organizações podem
vir a fracassar por não estarem atentas às mudanças (KRALJIC, 1983).
Os estudos de Drake e Lee (2009), Drake, Lee e Hussain (2013) e Osiro (2013) afirmam
que a estratégia de compra de um item deve estar alinhada com a estratégia de negócios da
empresa compradora. Se a empresa quer competir em preço no mercado, deve buscar
fornecedores para sua base que tenha como ponto forte o preço de venda.
Neste sentido, uma modificação de paradigma, no setor de suprimentos, diz respeito ao
relacionamento com fornecedores. Lambert e Cooper (2000), Wu e Shen (2006) e Christopher
(2013) afirmam que as empresas não competem entre si, mas entre suas cadeias de suprimentos,
ou seja, não basta que a empresa tenha bons indicadores de produtividade, eficiência e eficácia,
mas, que todo o canal de sua cadeia de suprimentos também o seja, desde os fornecedores,
distribuidores e varejistas, tornando a cadeia competitiva em toda a sua extensão. Essa nova
visão transformou as relações entre compradores e fornecedores.
Deste modo, o fornecedor deixa de ter uma posição de apoio nos negócios e se coloca
numa posição central em busca da competitividade de mercado. Tão importante quanto saber
selecionar os melhores fornecedores, ou seja, aqueles que irão contribuir para uma melhor
atuação da empresa frente ao mercado, é identificar as categorias de itens comprados e,
consequentemente, as relações de fornecimento, requeridas em cada uma dessas categorias
(KRALJIC,1983).
Nesse contexto, o framework de seleção e avaliação de fornecedores proposto por De
Boer, Labro e Morlacchi (2001) composto pelas etapas de formulação do problema, definição
de critérios, qualificação e seleção, apresenta fragilidades. O mesmo não contempla uma etapa
prévia de classificação dos itens comprados, de modo a identificar os itens com níveis de
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importância diferenciadas para o negócio; por isso, há necessidade dos fornecedores serem
avaliados de forma diferenciada (LIMA JUNIOR; PASSERI; CARPINETTI, 2014).
Procedimentos que não levam em consideração as diferentes implicações e
características de compra e fornecimento terminam por colocar fornecedores de produtos
críticos e essenciais, usados na produção diferenciada de produtos, e fornecedores de produtos
comuns, que são de fácil substituição na cadeia de suprimentos concorrente, em uma mesma
condição de importância (OLSEN; ELLRAM,1997).
Nesse sentido, os modelos de portfólio vêm sendo adotados como ferramenta alternativa
de apoio ao processo de análise de itens comprados e relacionamento com fornecedores, pela
funcionalidade de categorizar os materiais comprados, apontando a necessidade de
relacionamentos distintos entre o grupo de fornecedores.
Não se trata, apenas, de avaliar os fornecedores, mas também de avaliar os fornecedores
de forma segmentada em função do tipo de produto que ele fornece e a função estratégica desse
produto para a organização (KRALJIC,1983; OLSEN; ELLRAM,1997; PARK et al., 2010).
Quanto mais crítico e importante é o item para empresa, quanto mais complexa e incerta for a
condição do fornecimento, mais relevante se torna a sua gestão (KRALJIC, 1983; DYER; CHO;
CHU, 1998; QRUNFLEH, TARAFDAR, RAGU-NATHAN, 2012 ;DRAKE; LEE, HUSSAIN,
2013).
O primeiro modelo de portfólio de compras foi o desenvolvido por Kraljic (1983) em
seu artigo intitulado “Purchasing must become supply chain management”, em que propunha
que o setor de compras deixasse de ter uma abordagem puramente operacional para ter uma
abordagem estratégica, passando a fazer a gestão da oferta, ou a gestão da cadeia de suprimentos
(SCM).
Kraljic (1983) conceitua modelo de portfólio de compras como uma ferramenta de apoio
à gestão da oferta, capaz de realizar um diagnóstico dos produtos comprados baseado em dois
fatores-chaves: a importância estratégica dos itens comprados e a complexidade do mercado de
fornecimento desses itens.
No modelo de portfólio de compras proposto por Kraljic (1983), os itens comprados
são classificados em quatro quadrantes (não crítico, alavancagem, gargalo e estratégico) e a
gestão do fornecimento e relacionamento com fornecedores se dará de forma diferenciada, de
acordo com a classificação dos itens. Para os itens classificados como estratégicos, o autor
sugere a classificação do posicionamento estratégico, por meio da avaliação da força da
empresa compradora, em relação à força do mercado fornecedor desses itens.
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Para Wagner, Padhi e Bode (2013), a abordagem de portfólio de compras proposta por
Kraljic (1983) representa a ferramenta de análise e diagnóstico, de caráter prescritivo, mais
importante, atualmente disponível, para organizações de compras. Os autores indicam que, nas
duas últimas décadas, pesquisadores e profissionais da área de compras estão se
conscientizando que não se pode ter uma estratégia única de compras para todos os produtos.
Na área de suprimentos, as dimensões dos modelos de portfólio de compras permitem
aos gestores a percepção mais clara dos seus itens comprados e seus fornecedores, tendo assim
uma visão estratégica do posicionamento e nível de relacionamento requerido de cada
fornecedor, concentrando maiores esforços naqueles mais importantes para a empresa
(KRALJIC,1983; OLSEN; ELLRAM,1997; DYER; CHO; CHU, 1998; NELLORE;
SODERQUIST, 2000; OSIRO 2013).
Beskese e Evecen (2012) e Chen, Preston e Xia (2013) ressaltam que, apesar do vasto
número de pesquisas na área de seleção de fornecedores voltados para os setores da indústria e
varejo, esse número é bem reduzido quando se trata do setor de saúde, requerendo exploração
do tema. Os autores defendem que a natureza complexa do ambiente hospitalar e as
singularidades que envolvem esse setor, que impactam diretamente na SCM deste, requerem
maior desenvolvimento de pesquisas nesse campo.
As pesquisas referentes à compras no ramo hospitalar têm se voltado para: levantamento
de critérios importantes na avaliação de fornecedores (KARSAK; DURSUN, 2015; BESKESE;
EVECEN, 2012; LAMBERT; ADAMS; EMMELHAINZ, 1997); Avaliação da importância do
poder de negociação (GRENNAN, 2014) ; Impacto da inovação da SCM hospitalar na melhoria
organizacional (LEE; LEE; SCHNIEDERJANS, 2011); Delineamento dos fatores de
desempenho que influenciam a cadeia de suprimentos hospitalar (CHEN; PRESTON; CHIA,
2013), entre outros.
No entanto, uma gerência eficiente dos diversos tipos de materiais, existentes nas
unidades hospitalares, se faz necessária para redução dos custos e melhor eficiência do capital
aplicado (PAULUS JUNIOR, 2005), sendo indicado para classificação dos itens no ramo
hospitalar o modelo de portfólio de compras (METTLER; ROHNER, 2009).
Os modelos de portfólio estão sendo utilizados nas empresas, deixando de ser apenas
um campo da pesquisa científica passando a ganhar espaço no campo prático, sendo ferramentas
de apoio à decisão para gerentes de compra, que passam a reconhecer os benefícios de se aplicar
diferentes práticas de gestão, para diferentes tipos de produtos e fornecedores (NELLORE;
SODERQUIST, 2000; DRAKE; LEE; HUSSSAIN, 2013).
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Apesar da atualidade e importância da temática, os estudos a respeito de modelos de
portfólio de compras têm sido pouco explorados, bem como a utilização de métodos
quantitativos na operacionalização do modelo, visto que a maioria dos estudos utilizam
abordagem qualitativa (OSIRO, 2013).
Nellore e Soderquist (2000) e Olsen e Ellram (1997) indicam que a etapa de mensuração
no modelo de portfólio de compras é uma das mais importantes, pois dela depende a
assertividade na classificação dos itens e as decisões futuras que decorrem dessa fase.
Colaborando com esse pensamento, Osiro (2013) afirma que devido à maioria das
variáveis, utilizadas nos modelos de portfólio de compras, serem de natureza qualitativa, estes
requerem técnicas adequadas para sua operacionalização. Ao se tratar de técnicas quantitativas,
se faz necessário que estas consigam quantificar variáveis qualitativas (HO; XU; DEY, 2010;
OSIRO, 2014; LIMA JUNIOR; CARPINNETI, 2015).
Os métodos multicritérios têm sido utilizados no contexto de gestão de compras,
avaliação e seleção de fornecedores e em modelos de portfólio de compras (HSU; HSU, 2008;
DRAKE; LEE; HUSSAIN, 2013; ARANTES; FERREIRA; KHARLAVOM, 2014),
demonstrando sua contribuição na análise de problemáticas e no apoio à decisão desses
contextos. Igualmente, números fuzzy têm sido aplicados em estudos em que variáveis
qualitativas precisam ser quantificadas e quando se lida com problema de imprecisão (CHEN;
LIN; HUANG (2006); OSIRO (2013); KAR; PANI, (2014).
Em face do exposto, a questão que se apresenta é: Como desenvolver um modelo de
portfólio de compras para o contexto hospitalar?
Para responder a essa questão de pesquisa, o presente estudo foi aplicado em um
Hospital da cidade de Natal/RN, que serviu de exemplo para aplicação do modelo de portfólio
de compras, baseado nos estudos de Kraljic (1983). O método Fuzzy-TOPSIS foi utilizado para
classificar os itens comprados na matriz de portfólio de compras e, posteriormente, para os itens
classificados como estratégicos na primeira etapa, foi avaliado o posicionamento estratégico do
Hospital, em relação aos fornecedores desses itens. De modo similar, Chen, Lin e Huang (2006)
utilizaram o método Fuzzy-TOPSIS em uma problemática de classificação.
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1.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de portfólio para gestão estratégica
de compras hospitalares.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Definir o conjunto de critérios intrínsecos à gestão de compras do Hospital estudado.
- Classificar os itens de compras hospitalares por meio do modelo de portfólio de compras de
Kraljic (1983).
- Classificar o posicionamento estratégico do Hospital em relação a seus fornecedores de
itens estratégicos.
- Validar o modelo proposto por meio da avaliação dos resultados obtidos junto aos decisores.

1.3 JUSTIFICATIVA
Dubois e Pedersen (2002) afirmam que os altos custo envolvidos têm tornado a área de
compras um campo de interesse estratégico, tanto de gestores, quanto de pesquisadores.
A temática de avaliação de fornecedores, enquanto condição importante para a melhoria
dos processos de compra e desempenho da cadeia de suprimentos, é bastante discutida nas
pesquisas acadêmicas. Os modelos multicritério são bastante utilizados nesse meio, porém a
problemática em questão nesses estudos, em geral, não leva em consideração as especificidades
dos itens comprados, avaliando fornecedores de produtos com impactos diferenciados como se
todos fizessem parte de um mesmo contexto (OSIRO, 2013).
No estudo sobre o estado da arte de seleção e avaliação de fornecedores realizado por
Carpinetti, Lima Junior e Osiro (2013), complementando um estudo realizado por Ho, Xu e
Dey (2010), os autores fizeram uma busca em três das principais bases de dados (Scopus, Web
of Science e Science Direct) com o termo “supplier selection and evaluation problem”.
Analisando, apenas, os estudos mais relevantes de cada base e que utilizavam de métodos de
abordagem quantitativa, os autores, no final, tinham 120 artigos filtrados. Entre os métodos, os
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mais utilizados eram a inferência fuzzy, o AHP (Analytic Hierarchy Process) e ANP (Analytic
Network Process).
Os artigos apontados no levantamento feito por Carpinetti, Lima Junior e Osiro (2013)
são voltados para a problemática de seleção ou ordenação (P.α.) que tem como objetivo a
escolha ou ordenação de um conjunto de alternativas (ALMEIDA, 2013). Nesses estudos, os
critérios de avaliação dos fornecedores em geral são pautados em dimensões operacionais do
fornecimento (preço, custo, qualidade, lead time, atraso, percentual de avaria, etc.).
No entanto, Lambert (2008) afirma que o problema de seleção de fornecedores é muito
mais amplo, não sendo restrito à seleção em si, mas também à avaliação constante da base de
fornecedores, categorização ou classificação desta e desenvolvimento, buscando melhorar
continuamente.
A este respeito, Santos (2012) defende que, na perspectiva que a maioria das empresas
trabalham com uma ampla base de fornecedores de produtos distintos, se torna necessária a
categorização dessa base, visando estabelecer modelos de gestão diferenciados de acordo com
cada perfil de classe de fornecedores.
Colaborando com esse pensamento, Castro, Gomes e Franco (2009) e Andersson e
Servais (2010) têm apontado para a necessidade de abordagens de compras com características
estratégicas, em virtude da complexidade e especificidades de itens comprados, tanto do ponto
de vista de sua natureza, quanto do impacto estratégico para o negócio.
No ramo Hospitalar, a melhoria do relacionamento com fornecedores tem se tornado
cada vez mais relevante na busca por redução dos custos e vantagem competitiva, alcançadas
por meio da eficiência do setor de compras (CHEN; PRESTON; XIA, 2013; ZULIANI et al,
2012; HSU; SU; LIAO, 2010; METTLER; ROHNER, 2009; LAMBERT; ADAMS;
EMMELHAINZ, 1997).
Neste sentido, Lambert, Adams e Emmelhainz (1997) defendem que uma das formas
de se obter vantagem competitiva é executar eficientemente o que é importante para a área de
compras hospitalar, evitando desperdiçar recursos nos atributos considerados irrelevantes.
Esse ponto de vista corrobora a visão de Kraljic (1983), Olsen e Ellran (1997), Day,
Magnan e Moeller (2010) que concordam ser necessário entender os critérios importantes que
influenciam as decisões de compras e, com base nesse entendimento, classificar os itens
comprados, a fim de se ter uma gestão mais criteriosa para aqueles itens que têm um peso
estratégico maior para a empresa, não utilizando recursos e atenção demasiada com itens que
não são tão relevantes.
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No estudo de Mettler e Rohner (2009), os autores citam como ponto de partida para
implementar a gestão de relacionamento com fornecedores (Supplier Relationship Management
- SRM) em um hospital, a aplicação da metodologia de portfólio de compras visando à
identificação das diferentes classes de produtos, sendo esta uma etapa essencial para se
conhecer as diferentes categorias de produtos com que se trabalha.
Esse foi o único estudo encontrado que cita, embora de forma superficial, a aplicação
do modelo de portfólio de compras no ramo hospitalar. No entanto, Mettler e Rohner (2009)
não detalham os critérios usados no modelo, com base em que esses critérios foram levantados,
metodologia utilizada para classificação dos itens nos quadrantes, tampouco a metodologia de
operacionalização do modelo de portfólio pelos gestores.
O modelo de portfólio de compras tem sido discutido na literatura como proposta para
suprir as lacunas dos modelos unidimensionais de avaliação de fornecedores e classificação de
itens. Diferente da problemática de seleção ou ordenação (P.α.) proposta nos modelos de
avaliação de fornecedores tradicionais, o enfoque do modelo de portfólio de compras é na
problemática de classificação (P.β), em que se busca classificar alternativas, de acordo com
categorias predefinidas (ALMEIDA, 2013).
A importância dos modelos de portfólio de compras não é justificada, apenas, no
conceito acadêmico. Wagner, Padhi e Bode (2013) apontam para empresas que se beneficiaram
da utilização de modelos de portfólio de compras, como é o caso da Akzo Nobel, indústria de
revestimento decorativo e a Hewlett Packard que implementou com sucesso um portfólio de
abordagem de compra para identificar produtos estratégicos e não críticos.
No entanto, pesquisas envolvendo modelos de portfólio de compras e relacionamento
com fornecedores ainda são pouco exploradas. Em levantamento realizado nas bases de dados
Web of Science, Scopus e Science Direct em Jan/2015, utilizando o operador booleano “and”,
tendo como palavras-chave: “Supplier relationships”, “Purchasing Portfolio Model”, que
estivessem presentes em um dos campos: title, key-words ou abstract, trouxe como resultado
apenas 18 artigos publicados. Entre eles, apenas 10 tinham como foco a aplicação de modelos
de portfólio de compras e relacionamento com fornecedores (ARANTES; FERREIRA;
KHARLAVOM, 2014; BILDSTEN, 2014; WAGNER; PADHI; BODE, 2013; TIEMAN;
GHAZALI, 2013; BRUN; PERO, 2011; ANDERSSON; SERVAIS, 2010; DAY;
MAGNANM; MOELLER, 2010; TRAUTMANN; BALS; HARTMANN, 2009; CANIËLS;
GELDERMAN, 2005; OLSEN; ELLRAM, 1997).
Entre os estudos acima citados, apenas os estudos de Arantes, Ferreira e Kharlavom
(2014), Wagner, Padhi e Bode (2013) e Olsen e Ellram (1997) utilizaram técnicas quantitativas
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em suas análises. Arantes, Ferreira e Kharlavom (2014) e Olsen e Ellram (1997) utilizaram o
método multicritério de apoio à decisão Analytic Hierarchy Process (AHP) de Saaty (1970) e
Wagner, Padhi e Bode (2013) utilizaram a análise de cluster e o escalonamento
multidimensional, como metodologia para classificar os itens de compra nos quadrantes do
modelo.
Outros estudos sobre modelo de portfólio de compras usando métodos quantitativos, em
especial com o método multicritério AHP, foram os de Drake e Lee (2009), Park et al. (2010),
Ferreira e Kharlamov (2012) e Drake, Lee e Hussain (2013). A inferência Fuzzy foi,
recentemente, utilizada na tese de Osiro (2013).
Entre os métodos multicritérios, tem prevalecido, nas pesquisas acerca de modelos de
portfólio de compras, o método AHP, de abordagem compensatória visto que as dimensões
usadas nos modelos de portfólio têm características de critério único de síntese (OLSEN;
ELRRAN, 1997; FERREIRA; KHARLAMOV, 2012; DRAKE; LEE; HUSSAIN, 2013). Do
mesmo modo, neste estudo, foi aplicado o método Fuzzy-TOPSIS, de abordagem
compensatória.
O método Fuzzy-TOPSIS tem sido aplicado em diversos contextos de avaliação e
seleção de fornecedores: Chen, Lin e Huang (2006) aplicaram o método na seleção de
fornecedores-chaves para indústria de alta tecnologia; Zarbini-Sydani, Karbasi e Atef-Yekta
(2011) utilizaram o método na seleção e avaliação de fornecedores para indústria têxtil; Ghatari
et al. (2013) usou Fuzzy-TOPSIS para identificar fatores críticos para desenvolvimento de
fornecedores ágeis da indústria farmacêutica; Roshandel, Miri-Nargesi e Hatami-Shirkouhi
(2013) aplicaram o método na seleção e avaliação de fornecedores da indústria de detergentes;
Joshi e Kumar (2014) utilizaram o método na classificação de indústrias no contexto de seleção
de portfólio de projeto; Shiraz, Şengül e Eren (2014) utilizaram Fuzzy-TOPSIS para identificar
os critérios-chaves na seleção de fornecedores para indústria automobilística.
Zarbini-Sydani, Karbasi e Atef-Yekta (2011) apontam como vantagens da utilização do
método fuzzy-TOPSIS: a facilidade de compreensão, a possibilidade de comparar as demais
alternativas com a solução ideal, utilizar-se de uma ponderação mais realista dos critérios e a
utilização de variáveis linguísticas que facilitam o processo de avaliação. Além disso, a
aplicação de metodologia híbrida, utilizando números fuzzy para resolução de problemas reais,
tem sido recomendada (CHAI; LIU; NGAI, 2013).
Em face da importância do setor de compras, da necessidade de se implementar
estratégias de gestão de fornecedores de forma diferenciada e de poucos estudos relativos aos
modelos de portfólio de compras, evidencia-se a necessidade de estudos para propor formas de
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utilização conjunta dos modelos de portfólio de compras e métodos multicritérios de apoio à
decisão, visto que a maioria dos estudos utilizam técnicas qualitativas.
Neste estudo, iremos abordar a área de compras hospitalar devido a sua importância em
relação aos custos envolvidos, a sua responsabilidade na manutenção da prestação do serviço
hospitalar e às diferentes categorias de materiais envolvidos neste setor, além de não se ter
encontrado um estudo que contemple, de forma aprofundada, a aplicação do modelo de
portfólio de compras em um hospital.
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2. LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS
2.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA
Para compreender as mudanças que permeiam a área de logística de suprimentos, se faz
necessário entender as mudanças ocorridas no próprio conceito e atuação dessa terminologia.
O conceito de logística e sua abrangência de atuação vêm sofrendo alterações ao longo
do tempo, em decorrência das transformações econômicas e tecnológicas que impactam
diretamente nas leis de mercado e no comportamento da oferta e da demanda (BOWERSOX;
CLOSS, 2001).
Antes da década de 50, ainda não existia uma teoria formal sobre a importância da área.
As atividades logísticas de transporte, processamento de pedidos, gestão de estoques, eram
divididas sob a responsabilidade de diferentes áreas, gerando interesses conflituosos na gestão
das mesmas (BALLOU, 2010).
Entre 1950 e 1970, a visão da logística ainda era fragmentada, porém um evento-chave
que contribuiu para os avanços em estudos e gestão da área foi uma monografia desenvolvida
na Universidade de Harward, em 1956, sobre o impacto do transporte aéreo na distribuição
física. No estudo, intitulado “The role of air freight in physical distribution” – o papel do
transporte aéreo na distribuição física - os pesquisadores Lewis, Culliton e Sttele demonstraram
que o aparente alto custo do transporte aéreo, era compensado pela redução de estoques
proporcionado pela velocidade de movimentação desse modal de transporte. Isso desencadeou
o conceito de custo-total e um novo olhar que direcionava para a integração das atividades
logísticas (BOWERSOX; CLOSS, 2001).
Concomitante a esse evento, a alteração no padrão de demanda dos consumidores, a
pressão por redução de custos na indústria, a escassez de matéria-prima para alguns produtos,
e a adoção da gestão da qualidade nas indústrias, foram alguns dos fatores que colaboraram
para uma mudança no pensamento empresarial, que passou a buscar uma melhoria na gestão
dos seus suprimentos. Essa mudança empresarial foi mais acentuada entre as décadas de 80 e
90, quando o fenômeno da globalização abriu as fronteiras mercadológicas, proporcionando um
aquecimento nas transações econômicas em nível mundial (BALLOU, 2010; BOWESSOX;
CLOSS, 2001).
A então logística fragmentada deu lugar a uma nova visão de logística integrada que
tem como princípio básico a integração das áreas e processos organizacionais. O gerenciamento
dos diversos atores, atividades e fluxos que compõem a logística integrada é também conhecida
por Gestão da Cadeia de Suprimento, ou Supply Chain Management (SCM), que tem por
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objetivo central possibilitar e coordenar o fluxo de informações, bens e serviços ao longo da
cadeia logística, que é composta por fornecedores, empresa e clientes finais, potencializando,
assim, a competitividade empresarial (CHING, 1999; BOWERSOX; CLOSS, 2001).

Figura 1 - Logística Integrada

Fonte: Bowersox e Closs, 2001, p.44

As atividades logísticas perpassam por toda a cadeia de abastecimento da empresa,
dando origem à cadeia logística integrada, composta por três grandes áreas: logística de
produção, logística de distribuição e logística de suprimentos (CHING, 1999).
A logística de produção é responsável pelo fluxo interno de materiais e informações
visando alimentar a produção e reduzir o lead time. Envolve atividades de planejamento e
controle da produção e seus respectivos estoques de matéria-prima e produtos em processo. A
logística de distribuição é responsável pela distribuição física dos produtos aos clientes finais.
Envolve as atividades de preparação de cargas, transporte de cargas, administração de frotas e
transportadoras. A logística de suprimentos envolve as atividades de relação entre empresa e
fornecedores:

compra,

seleção,

avaliação

e

desenvolvimento

de

fornecedores,

acompanhamento de pedidos de compra (CHING, 1999).
A diversidade e a complexidade das atividades que compõem cada uma das áreas
relacionadas acima exigem a integração e cooperação entre elas, visto que o trabalho realizado
por uma interfere nos resultados da outra. Esta integração se dá por meio do compartilhamento
de informações, de ações de planejamento em conjunto, da formação e gestão de
relacionamentos, em um esforço coordenado visando à melhoria contínua de seus processos,
gerando maior competitividade para a empresa (BOWERSOX; CLOSS, 2001). A gestão de
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relacionamentos se torna, pois, um dos componentes-chaves para a competitividade e a
eficiência da SCM.

2.2 IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DE COMPRAS
Ching (1999) define suprimento como a fonte de matérias-primas, embalagens e demais
componentes que alimentam a logística de produção. A logística de suprimentos é responsável
pela integração empresa-fornecedores, colaborando para a melhoria dos padrões de qualidade
dos produtos comprados, redução de tempos de fornecimento possibilitando, com este, a
redução de estoque.
A função de compras é um componente importante na gestão da cadeia de suprimentos.
Segundo Dias (2010), ela tem por finalidade maior o fornecimento de materiais, componentes
e equipamentos aos setores da empresa, por meio do planejamento das atividades de compras,
garantindo o produto certo, na quantidade e tempo certo.
A função de compras tem ganhado destaque, e sua importância nas organizações tem
sido reconhecida. Sua contribuição vai além da redução de custos, quando proporciona à
empresa comprar com preços mais baixos. Ademais, é de responsabilidade desse setor a
garantia da continuidade do fornecimento. Compras, em algumas empresas, participam também
da procura por produtos substitutos no mercado, que tenham especificações mais adequadas à
necessidade da empresa, assim como no desenvolvimento de novos produtos, indicando
fornecedores parceiros e produtos inovadores, capazes de contribuir para o sucesso do produto
a ser lançado. Manter a empresa informada sobre as mudanças ocorridas no mercado de
fornecimento é também responsabilidade desse setor (BAILY, et al., 2010).
Cabe ressaltar que o setor de compras não desempenha os mesmos papéis e tem a mesma
importância para todas as empresas (BAILY, et al., 2010). Em distribuidoras, por exemplo,
onde o foco do negócio está na revenda, o papel de compras para o desenvolvimento de novos
produtos pode não ocorrer, porém, sua atuação será de grande importância buscando preços
competitivos, fornecedores de produtos em lançamento, exclusividade na distribuição.
Os objetivos da função de compras também têm sido ampliados. A definição básica de
comprar o produto certo, na quantidade certa, no preço adequado e da fonte correta, foi
acrescida de novas responsabilidades, conforme destacado por Baily et al. (2010):


Manter relacionamentos cooperativos com outros departamentos da empresa.



Selecionar, avaliar e desenvolver fornecedores.
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Monitorar as tendências de mercado de fornecimento.



Assegurar a continuidade de suprimentos.



Ajudar no desenvolvimento de novos produtos.



Buscar fontes alternativas de fornecimento.

Baily et al. (2010) definem que estratégia em compras é o caminho pelo qual o gestor
de compras se utiliza para alcançar os objetivos da organização. É a percepção das
oportunidades e das ameaças, antecipadamente, para obter vantagem dessas situações. Da
mesma forma, os autores defendem que a ausência da visão estratégica em compras gera perda
de oportunidades e as ameaças atingem mais facilmente a empresa.
Na gestão da cadeia de suprimentos, a área de compras é considerada uma atividade
crítica para empresa, dado os custos envolvidos em suas transações. Os gastos com itens
comprados, chegam a representar entre 40% a 70% do custo das mercadorias vendidas
(KRALJIC, 1983; CHING,1999; BOWERSOX; CLOSS, 2001; DRAKE , LEE, HUSSAIN,
2013).
O princípio da alavancagem defende que pequenas reduções, nos custos no setor de
compras, têm alto impacto nos lucros da empresa. Slack et al. (1999) afirmam que a redução
de 7,1% nos custos de compras, pode duplicar os lucros da empresa. A Figura 2, proposta por
Ching (1999), demonstra a alta representatividade dos custos de aquisição de materiais, em que
1% de redução, nesses custos, pode chegar a proporcionar 10% de aumento nos lucros da
empresa, demonstrando o impacto que uma gestão estratégica desse setor pode representar na
competitividade da empresa.

Figura 2 - Estrutura de Custos de uma Empresa

Fonte: Ching, 1999, p.94
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Ching (1999) ressalta que, entre os requisitos essenciais que as empresas devem buscar
para otimizar sua gestão de suprimentos, os que melhor colaboram para uma visão estratégica
em compras são: a avaliação e classificação de fornecedores e estratégias adequadas a cada
grupo de suprimentos.
Baily et al. (2010) e Park et al. (2010) indicam que as estratégias em compras podem
ser classificadas em dois tipos: estratégia competitiva (abordagem tradicional ou abordagem
reativa) ou estratégia colaborativa (abordagem moderna ou abordagem proativa). A principal
diferença entre essas abordagens está no enfoque que é dado ao relacionamento com o mercado
fornecedor. Enquanto que, na abordagem competitiva, a visão é de explorar o mercado de
fornecimento, buscando melhores preços, na abordagem colaborativa, a visão é de busca por
parcerias. Na abordagem competitiva, o crescimento da empresa é visto independente do
crescimento do fornecedor, já, na abordagem colaborativa, o entendimento é de crescimento
mútuo. O Quadro 1 indica as principais características das estratégias competitivas e estratégias
colaborativas em compras.

Quadro 1 - Diferenças entre Estratégia Competitiva e Estratégia Colaborativa

Foco

Estratégia Competitiva

Estratégia Colaborativa

(Reativa ou Tradicional)

(Proativa ou Moderna)

Licitação competitiva entre

Colaboração, parceria e desenvolvimento de

fornecedores.

fornecedores.

Contratos de curto prazo.

Formar parcerias de longo prazo.

Método de Compras
Relacionamento com
fornecedores
Critérios de
desempenho

Comprador domina a relação.

Relação de parceria entre comprador e
fornecedor.

Custo, preço, gerenciamento do

Disponibilidade de fornecimento de longo prazo,

fluxo de materiais, eficiência

gerenciamento do custo, confiabilidade para

funcional.

fornecimento de curto prazo.

Muitos fornecedores são
Características

requeridos, visando à

Poucos fornecedores visando à parceria.

concorrência.
Fonte: Park et al., 2010, p.501

Park et al. (2010) alertam para o custo de uma relação de colaboração entre empresa
compradora e fornecedores. A abordagem colaborativa requer investimentos em sistemas de
informação, treinamento de pessoal, visitas técnicas, constante avaliação do relacionamento
com fornecedor, tornando um investimento alto para a maioria das empresas (PARK et al. 2010;
OSIRO, 2013)
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Colaborando com a afirmação de Park et al. (2010), Baily et al. (2010) afirmam que a
compra transacional, ou seja, aquela em que a função de compras se reduz ao ato puro de
comprar, trocar bens e serviços por dinheiro baseado na busca da melhor oferta, não está
obsoleta, porém ela deve ser aplicada a itens rotineiros, de baixo custo, que tem pouca influência
na qualidade do produto final.
Outro ponto que merece registro é que nem todo tipo de material comprado requer uma
abordagem colaborativa, por exemplo commodities, além disso, nem todo fornecedor pode
arcar com os custos da colaboração ou ainda tem perfil compatível com a empresa compradora
para estabelecer uma relação de colaboração.
Os modelos de portfólio de compra servem de direcionamento para identificar os
fornecedores aptos a estabelecer uma relação de colaboração, na medida em que nesses modelos
identificam-se os itens estratégicos, bem como o tipo de relacionamento existente com
fornecedores (KRALJIC, 1983; OLSEN; ELLRAM, 1997; BAILY et al. 2010).
As seções seguintes deste capítulo têm por objetivo comentar acerca dos métodos de
avaliação de fornecedores utilizados como ferramentas para avaliar os relacionamentos com
fornecedores. Na sequência, serão comentados os métodos de classificação de itens, utilizados
para classificar os itens comprados por grau de importância para organização.

2.3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
O ato de comprar pode se definir como a forma ou processo para se obter algo. Nas
organizações, esse processo é norteado por normas, contratos e critérios. Assim, o processo de
compras organizacionais, além do objetivo da obtenção de um produto ou serviço, também visa
encontrar as melhores fontes de fornecimento, que implica encontrar fornecedores que
ofereçam o produto certo, na qualidade desejada, no melhor custo total e no prazo necessário
(AYRES, 2009; SLACK, et al. 1999).
Burt, Petcavage e Pinkerton (2012) apontam que do mesmo modo que a abordagem de
compras tem progredido de uma abordagem reativa e mecânica, para uma abordagem proativa
e estratégica, o mesmo tem ocorrido nas relações entre fornecedores e compradores. Essas
últimas têm migrado de relações transacionais para relações colaborativas e, em um estágio
mais avançado, chegam a relações de aliança. Os autores defendem que a principal diferença,
entre as relações colaborativas e de aliança, está na intensidade do fator confiança presente em
cada uma delas. As relações de aliança são essencialmente relações de máxima confiança entre
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os parceiros, sendo a quebra da confiança um dos principais motivos dos rompimentos de
aliança.
Nesse sentido, Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2010) afirmam que estratégias
eficientes de compras demandam o desenvolvimento dos relacionamentos com fornecedores.
A preocupação com os relacionamentos entre comprador e fornecedor existe desde o início das
atividades comerciais, embora, nesse início, as preocupações fossem superficiais e pontuais, se
limitando ao fechamento dos contratos de compra.
Atualmente, as empresas têm buscado a gestão dos relacionamentos com os
fornecedores, visto que a premissa básica é que a cooperação entre os membros da cadeia de
suprimentos, resulte em um maior desempenho e eficiência para todos (BOWERSOX; CLOSS,
2001; CHRISTOPHER, 2013).
Os estudos sobre modelos de seleção e avaliação de fornecedores, no geral, apresentam
uma sequência de etapas que visam facilitar o processo de gestão dos fornecedores. (LIMA
JUNIOR; CARPINETTI, 2015).
No artigo de De Boer, Labro e Morlacchi (2001), um dos artigos de extrema relevância,
na temática de seleção e avaliação de fornecedores, com cerca de 1.013 citações cadastradas na
base do Science Direct, os autores identificaram um fluxo de etapas seguidas nos processos de
seleção e avaliação de fornecedores. O enfoque desse modelo está na avaliação da base de
fornecedores a partir de critérios relevantes para gestão de compras da empresa.
Os artigos de revisão de literatura sobre modelos multicritério de apoio à decisão
aplicados a seleção e avaliação de fornecedores de Ho, Xu e Dey (2010) e de Carpinetti, Lima
Junior e Osiro (2013) além de reforçarem as etapas identificadas por De Boer, Labro e
Morlacchi (2001), apontam que centenas de critérios foram propostos nos estudos de seleção e
avaliação de fornecedores, sendo os mais utilizados: qualidade, entrega, preço, custo,
capacidade de fabricação, serviço, gestão, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, finanças,
flexibilidade, reputação, relacionamento, risco, segurança e meio ambiente.
No entanto, Castro, Gomez e Franco (2009) destacam que a seleção de fornecedores
pode ser dificultada pelo comportamento da demanda, mix de produtos e características da
natureza do fornecimento, que se modificam de fornecedor para fornecedor, em cada produto
fornecido.
Colaborando com o pensamento de Castro, Gomez e Franco (2009), Park et al. (2010)
ressaltam que, diante das particularidades existentes entre fornecedores de produtos com
características distintas, os critérios de seleção ou avaliação entre estes, também são distintos.
Isso significa dizer que, a avaliação de um fornecedor de um item considerado estratégico vai
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requerer uma atenção maior que de um fornecedor de um item não-crítico, por isso, os critérios
de avaliação, bem como a gestão do relacionamento desse fornecedor requer mais
profundidade.
Nesse aspecto, os modelos de avaliação de fornecedores tradicionalmente utilizados,
conforme identificados no estudo de De Boer, Labro e Morlacchi (2001) e, posteriormente,
reafirmados nas pesquisas de Ho, Xu e Dey (2010) e de Carpinetti, Lima Junior e Osiro (2013),
apresentam limitações.
Olsen e Ellram (1997) indicam que parte dos estudos sobre avaliação de relacionamento
entre comprador e fornecedores não considera os diferentes tipos de fornecedores existentes,
bem como a diversidade de relacionamento que há entre estes e a empresa compradora, sendo
uma fragilidade desses modelos. Uma outra fragilidade reside no fato de que parte dos modelos
não contemplam a análise da importância estratégica do item comprado, sendo essa
característica relevante na gestão de fornecimento (KRALJIC, 1983).
Para suprir essas lacunas, surgem os modelos de portfólio de compras, que não descarta
a pertinência dos modelos de avaliação de fornecedores tradicionalmente utilizados, mas se
coloca como alternativa complementar para casos em que a natureza dos itens comprados
interfere no processo de fornecimento, exigindo modelagens de avaliação de fornecedores
diferenciadas.
Olsen e Ellram (1997) defendem que os modelos de portfólio são ferramentas analíticas
importantes para gestão de suprimentos, indicando por meio de suas análises onde se deve
melhorar a alocação de recursos, quais itens demandam maior cautela, a identificação dos
diferentes grupos de produtos com que se trabalha, quais fornecedores requerem mais atenção
e as diferentes relações existentes entre comprador e fornecedores. Essas informações são
essenciais para que se desenvolva um plano de ação coerente com as necessidades reais de cada
grupo de produto e fornecedores, consequentemente, aumentando as chances de melhoria nos
resultados.

2.4 MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO ABC
Quando se discute estratégia em compras, a identificação do nível de importância do
item comprado constitui uma informação fundamental para o gerenciamento da compra e para
o estabelecimento de estratégias de relacionamento com o fornecedor.
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Um dos métodos amplamente utilizados na classificação de itens com base na sua
importância é a Classificação ABC de Pareto ou Curva ABC. Esse método tem sido usado não
só por gestores de estoque, mas também pela área de vendas, compras e outros setores, visando
orientar a gestão (DIAS, 2010).
A classificação ABC tradicional, é um método unidimensional, ou seja, analisa uma
única dimensão, em que a ordem de importância relativa de itens é baseada no seu valor total
de consumo anual. Cada classe é composta de itens contendo as seguintes características,
conforme Dias (2010):

Classe A: São itens cujo valor anual de consumo corresponde, em média, a mais de 80% do
valor anual do consumo de todo estoque, embora, em quantidade de itens, estes são os que
apresentam menores quantias em estoque. Por esse motivo, os itens pertencentes a esse grupo
são considerados de maior importância para gestão, requerendo uma maior atenção por parte
desta.
Classe B: São itens em que o valor anual de consumo corresponde, em média, a 15% do valor
total em estoque. Trata-se de um grupo de itens intermediários entre as Classes A e C. Requer
atenção, mas não tanto quanto da classe A.
Classe C: São itens que apresentam grandes quantidades em estoque, mas têm pouco impacto
no valor anual de consumo, sendo este, geralmente em torno de 5% do valor total de estoque.
Por essa característica, são os itens que requerem menor atenção, quando comparados aos itens
de classe A e B.

Segundo Drake, Lee e Hussain (2013), o método ABC se assemelha aos modelos de
portfólio na nomenclatura usada para classificação dos itens não-críticos, os quais, no método
ABC, são os itens classificados como classe C. Esses itens, tanto nos modelos de carteira,
quanto no método ABC, são componentes de baixo custo. No entanto, esses autores reforçam
a fragilidade do método ABC, pois, mesmo um item sendo classificado pelo método ABC como
“não-crítico” dado seu valor, pode ter um alto impacto na qualidade do produto, sendo
estratégico do ponto de vista da competitividade da empresa.
Acrescentando ao pensamento de Drake, Lee e Hussain (2013), esses itens podem
também apresentar escassez de fornecedores no mercado, sendo considerado um produto
gargalo.
Karthick, Karthikeyan e Pravin (2014) apontam estudos que utilizaram o método ABC
baseado em multicritérios, como os de Chu, Liang e Liao (2008) e Hadi-Vencheh (2010).
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Porém, os autores alertam que, para estoques de itens com diferentes categorias, se faz
necessária a classificação preliminar dos diferentes grupos e, posteriormente, a aplicação do
método ABC, indicando a importância da delimitação das categorias de itens existentes.

2.5 LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR
Custos hospitalares constituem uma preocupação para gestores de hospitais públicos e
privados de todo o mundo, sendo os medicamentos e materiais os maiores responsáveis pela
elevação desses custos (ZULIANI et al., 2012; HSU; SU; LIAO, 2010).
Vecina Neto e Malik (2007) afirmam que existe uma oferta crescente de novos
medicamentos e materiais de saúde que, em muitos casos, não substituem uma tecnologia
anterior. A evolução tecnológica e aumento do mix de produtos da área de saúde, advindas
desse crescimento, geram complicações no gerenciamento dos materiais (ZULIANI et al.,
2012).
Por outro lado, o aumento da demanda, ora ocasionado pelo lançamento de nova
tecnologia, ora pela carência de soluções médicas para determinados problemas, faz com que o
aumento dos custos no setor de saúde sejam maiores que nas demais áreas da economia
(VECINA NETO; MALIK, 2007).
Atrelada a essa realidade, a ingerência do estado brasileiro sobre os preços aplicados
facilita a aplicação de diferentes tabelas, fazendo com que, em hospitais privados, a receita
gerada pelo setor de compras seja mais importante que a prestação de serviços de saúde
(VECINA NETO; MALIK, 2007). Esse fato ressalta a importância estratégica do setor de
compras hospitalar e a necessidade de ferramentas de gestão que colaborem com a eficácia do
setor.
A busca da eficácia na gestão de compras tem sido um caminho usado por gestores
hospitalares, na tentativa de reduzir os altos custos da área de saúde. A eficácia da SCM requer
inovação dos processos internos, bem como dos seus fornecedores (LEE; LEE;
SCHNIEDERJANS, 2011).
Para Lee, Lee e Schniederjans (2011), a área de saúde tem sido lenta para se adaptar às
mudanças dos novos modelos de gestão, principalmente quando comparada a outras áreas. O
entendimento do impacto positivo que a melhoria contínua em SCM traz a seus processos, se
faz necessário para dar a devida importância e consequentemente, o devido investimento nessa
área.
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Mettler e Rohner (2009) destacam a gestão de relacionamento com fornecedores (SRM)
como ferramenta para a redução dos custos, visto que seu objetivo principal é tornar mais
eficientes as relações entre compradores e fornecedores por meio da troca de informações e
conhecimentos entre esses, impactando no crescimento do negócio e qualidade do serviço
prestado. Ademais, os autores afirmam que a implementação da SRM, no meio hospitalar, tem
impacto na melhoria das outras áreas da organização, não apenas para o setor de compras,
colaborando para o aumento dos lucros por meio da redução de custos.
Beskese e Evecen (2012) defendem que as decisões de compras hospitalares e seleção
de fornecedores, no ramo da saúde, não podem se basear, unicamente, nos conceitos de SCM
tradicional, haja vista as particularidades desse setor.
Entre as particularidades da SCM Hospitalar, Chen, Preston e Xia (2013) destacam:
 A diversidade de materiais e equipamentos utilizados na área hospitalar, requerendo
tratamentos diferenciados.
 A opinião médica que, em muitos casos, é preponderante na escolha do tipo ou marca
do material a ser comprado, prevalecendo em relação a outros critérios, como custo,
lead-time, etc....
 Os hospitais lidam com um expressivo número de fornecedores de diferentes ramos,
portes, necessitando de diferentes conhecimentos e habilidades do gestor de compras
para lidar com essa pluralidade.
 A influência à saúde humana que a falta de um material ou uso indevido dele, pode gerar
de sequelas.

Mettler e Rohner (2009) afirmam que apesar de suas particularidades já apresentadas,
os hospitais têm condições e necessidades para implementação de práticas de gestão já
conhecidas e referenciadas pela área da indústria. Concordando com Kraljic (1983), os autores
consideram que o conhecimento do mercado, de sua rede de fornecedores, avaliando os pontos
fortes e fracos da organização de saúde é um ponto crucial para o sucesso, citando como
critérios importantes para análise: o poder de mercado, taxa de crescimento potencial,
rentabilidade e estrutura de custo, critérios estes incluídos no modelo de portfólio de compras
de Kraljic (1983).
Os estudos na área de SCM hospitalares ainda são pouco explorados, em especial
quando comparados ao setor da indústria (CHEN; PRESTON; XIA, 2013). Em geral, os estudos
reforçam a importância do setor de compras hospitalares, as particularidades desse ramo que
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tornam sua cadeia de suprimentos diferente das demais, identificam critérios importantes na
seleção de fornecedores do ramo hospitalar.
Um dos primeiros estudos sobre critérios de avaliação de fornecedores para o ramo
hospitalar foi o de Lambert, Adams e Emmelhainz (1997). Os autores levantaram 79 critérios,
com base na literatura de seleção de fornecedores e de estudos sobre compras, sendo avaliados
por gestores hospitalares de 299 hospitais, identificando os critérios importantes na avaliação
de fornecedores de reagentes de coagulação. Dos 20 critérios mais importantes listados pelos
avaliadores, 7 se referiam direta ou indiretamente ao produto, sendo “confiabilidade no
produto” o critério mais importante entre os 79. Os critérios relacionados com o serviço
prestado pelo fornecedor também foram avaliados como tendo altos níveis de importância. Os
critérios relacionados a custo, não foram avaliados entre os 20 mais importantes. Com isso, os
autores concluíram que o conjunto de critérios, bem como a importância relativa desses se
modificavam, dependendo do tipo de produto, da natureza do fornecimento e do setor estudado.
Lambert, Adams e Emmelhainz (1997) afirmam que, no geral, os fornecedores não
atendem aos critérios utilizados pelos compradores, na seleção de fornecedores. Essa evidência
demonstra uma lacuna entre o que se espera e o que está sendo atendido, fazendo-se, sobretudo,
necessária uma ação conjunta entre fornecedores e compradores na busca por alinhar a
realidade, do que é não somente esperado, mas necessário para ambos se manterem
competitivos no mercado.
O Quadro 2 demonstra as pesquisas na área de compras hospitalares que serviram de
base para a realização deste estudo, identificando suas variáveis e metodologia empregada.
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Quadro 2 - Variáveis e Métodos Utilizados nos Estudos de Compras Hospitalar
Autor/ano

Karsak e
Dursun
(2015)

Variáveis
Produtos comprados:
- Custo
- Qualidade
- Conformidade
- Disponibilidade e suporte ao
cliente
- Eficácia de ação corretiva

Para avaliar fornecedores:
- Quantidade comprada
- Lead time
- Condição de pagamento
- Variedade
- Confiabilidade
- Experiência
- Tempo de relacionamento
- Gestão
- Localização geográfica

- Preço de compra
- Volume comprado
- Disponibilidade de pagamento
- Habilidade de negociação
- Planejar segmentação de fornecedores
- Avaliação e priorização de fornecedores
- Utilização de TI
- Empoderamento para cooperação
Ghatari
- Flexibilização das quantidades compradas
(2013)
- Integrar processos/ gestão desempenho
- Redução de custos
- Velocidade de entrega
- Desenvolvimento de confiança
- Pressão ambiental
- Confiança
- Integração de TI
- Intercâmbio de conhecimento
Chen, Preston - Integração hospital/ fornecedores
e Xia (2013)
- Qualidade
- Velocidade
- Custo
- Flexibilidade
- Cooperação
- Eficiência
Lee, Lee e
- Inovação na cadeia de suprimento
Schniederjans
- Práticas de qualidade
(2011)
- Desempenho organizacional
* Para cada critério acima, um conjunto de subcritérios é
utilizado.
CUSTO:
- Custo total
SERVIÇO:
- Agenda de entrega
- Entrega pontual
Beskese e
- Resposta a mudanças
Evecen
- Suporte técnico
(2012)
- Período de garantia
PERFIL DO FORNECEDOR:
- Base de clientes
- Condição de pagamento
RISCO:
- Localização geográfica
- Estabilidade política
- Economia
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.
Grennan
(2014)

Método

Fuzzy,
Desenvolvimento da
função qualidade e
Média ponderada
ordenada.

Modelagem de
equações estruturais e
dados em painel

Topsys e Fuzzy

Mínimos quadrados
parciais, ANOVA,
Correlação.

Modelagem de
equações estruturais

AHP
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O estudo de Karsak e Dursun (2015) teve por objetivo propor uma metodologia
multicritério para avaliar fornecedores, no qual utilizam o desdobramento da função qualidade
e números fuzzy em seu método. O estudo foi exemplificado em um hospital privado de
Istambul.
Grennan (2014), buscando avaliar a influência da capacidade de negociação dos
compradores na determinação de preços de compras de stentes coronários, concluiu que a
capacidade de negociação dos compradores é a principal causa das diferenças de preços de
compra em um mesmo produto/fornecedor. O estudo foi realizado usando dados secundários
de 96 hospitais dos EUA.
Ghatari et al. (2013), buscaram identificar os fatores críticos para desenvolver um
modelo de seleção de fornecedores ágeis, voltado para cadeia de suprimentos farmacêutica. O
estudo foi realizado com empresas farmacêuticas Iranianas. Os autores afirmam que a cadeia
de suprimentos do ramo farmacêutico é complexa, devido à exigência de lead time cada vez
menores, e de não permitir falhas no nível de serviço, visto que influencia na saúde dos
pacientes. Dessa forma, o lead time, bem como o impacto que a ausência de um item pode gerar
de sequela em um paciente, constituem critérios importantes na compra de um item, não só do
ramo farmacêutico, mas também, de grande parte dos itens da área hospitalar, devido à
necessidade de agilidade nessa cadeia e os danos que podem vir a gerar, envolvendo vidas.
No estudo de Ghatari et al. (2013), os autores concluíram também que a redução no
ciclo de vida dos produtos, regulações governamentais, necessidade de flexibilizar a produção,
ao mesmo tempo que reduz custo, são algumas das exigências para quem produz e fornece
produtos da área de saúde, sendo barreiras à entrada de novos fornecedores concorrentes.
Ademais, a regulamentação, imposta por indústrias, planos de saúde, também tem dificultado
a entrada de fornecedores.
Chen, Preston e Chia (2013) buscaram delinear os fatores de desempenho que
influenciam a cadeia de suprimentos Hospitalar. Avaliou 117 executivos de hospitais dos EUA.
Enquanto que Lee, Lee e Schniederjans (2011) analisaram como a inovação na cadeia de
suprimentos, impacta na melhoria da eficiência dessa cadeia e no desempenho organizacional.
O estudo foi efetivado, utilizando dados secundários de 243 hospitais da Coreia do Sul.
Os estudos de Lee, Lee e Schniederjans (2011) e de Chen, Preston e Xia (2013)
concluíram que a integração entre fornecedores e a gestão de compras hospitalar afeta,
positivamente, na melhoria de desempenho da cadeia de suprimentos da organização, em
especial nos processos prioritários de abastecimento: custo, qualidade, velocidade e
flexibilidade.
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O estudo de Beskese e Evecen (2012) visava identificar os critérios importantes na
avaliação de fornecedores de equipamentos cirúrgicos. Os critérios foram avaliados por seis
gestores hospitalares de Istambul, sendo definidos quatro critérios e onze subcritérios. Beskese
e Evecen (2012) identificaram como critério mais importante, o “suporte técnico”, seguido de
“condição de pagamento”, “entrega no prazo” e “custo”.
O que se observa nos diferentes estudos, assim como já apontado por Lambert, Adams
e Emmelhainz (1997) é que ainda que o contexto seja o mesmo (saúde/hospitalar), os critérios
e sua importância relativa mudam de acordo com o produto a que se está referindo.
Enquanto no estudo de Lambert, Adams e Emmelhainz (1997) referente a fornecedores
de reagentes de coagulação, nenhum dos subcritérios relacionados a “custos” foram avaliados
entre os 20 mais importantes, no estudo de Beskese e Evecen (2012) que se tratava de
fornecedores de equipamentos cirúrgicos, esse mesmo critério foi avaliado como o 4º mais
importante.
Esse entendimento ratifica a proposta dos modelos de portfólio de compras, em que
defende que a classificação dos itens comprados é a fase inicial, para, posteriormente, definir
com base em que critérios será feita a avaliação dos fornecedores destes itens. A importância
da aplicação dos modelos de portfólio se justifica neste sentido, por nortear o processo de
avaliação de fornecedores, os critérios subjacentes a essa avaliação e o tipo de relacionamento
exigido para cada categoria.
O próximo Capítulo apresenta alguns dos modelos de portfólio de compras, como
alternativa para suprir lacunas e limitações dos métodos de avaliação de fornecedores e
classificação de itens anteriormente discutidos.
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3. MODELOS DE PORTFÓLIO DE COMPRAS
Reconhecida no meio acadêmico, a obra seminal de Kraljic (1983) desenvolveu um
modelo de portfólio voltado para a área de compras. Um modelo de portfólio de compras pode
ser conceituado como uma ferramenta de análise capaz de sinalizar as diferentes classes de itens
comprados pela empresa, oferecendo subsídios para se evitar rupturas de fornecimento,
aproveitar o poder de barganha, bem como uma melhor gestão das compras e relacionamento
com fornecedores (KRALJIC, 1983; OLSEN; ELLRAM, 1997; CANIËLS; GELDERMAN,
2005).
Kraljic (1983) e Olsen e Ellram (1997) apontam algumas considerações importantes a
respeito dos modelos de Portfólio:


As dimensões usadas nos modelos devem contemplar variáveis importantes, já que
delas dependem a essência do modelo. As dimensões não devem ser tão complexas que
inviabilizem sua aplicação, nem tão simples que deixem de fora importantes critérios
de mensuração.



Modelos de portfólio de compras não retratam a interdependência entre produtos e
fornecedores, mas os categoriza de maneira independente.



O processo de categorização de itens é um passo importante dos modelos, não devendo
ser negligenciado. Nesse passo, ocorre a discussão entre os decisores sobre a
importância dos itens, relacionamento com fornecedores, para serem classificados no
modelo de portfólio.



Os critérios usados nos modelos, bem como a importância relativa de cada critério,
mudam de acordo com a empresa. O cuidado na definição dos critérios e na importância
destes, é pré-requisito para que se tenha um modelo que reflita a realidade.

A principal vantagem para a gestão de compras na utilização do modelo de portfólio de
compras é o entendimento da importância estratégica dos itens comprados e das diferentes
relações com sua base de fornecimento e, a partir daí, direcionar ações adequadas onde em
função do tipo de relacionamento existente, consiga-se impedir o oportunismo, explorar seu
poder de barganha, ou construir relação de parceria, em que o poder é compartilhado
(ANDERSSON; SERVAIS, 2010; DAY; MAGNAN; MOELLER, 2010).
Nellore e Soderquist (2000) apontam que, em geral, os estudos de modelos de portfólio
de compras seguem três etapas de análise, embora essas etapas sofram modificações de acordo
com as especificações de cada modelo. As etapas são as seguintes: a análise dos itens
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comprados; a análise dos fornecedores e o plano de ação que propõe as mudanças necessárias
para uma melhor gestão dos fornecedores, baseadas nos resultados das análises das etapas
anteriores.
A Figura 3 evidencia as diferentes etapas e objetivos que compõem o modelo de
avaliação de fornecedores vinculados ao framework de De Boer, Labro e Morlacchi (2001) e o
modelo de portfólio de compras apresentado por Nellore e Soderquist (2000).

Figura 3 - Comparativo entre etapas do Framework de De Boer, Labro e Morlacchi
(2001) e etapas do Modelo de Portfólio de Compras de Nellore e Soderquist (2000)
Etapas do framework de De Boer, Labro e

Etapas do modelo de Nellore e Soderquist

Morlacchi (2001)

(2000)

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA:
• Definir o objetivo da seleção ou
avaliação dos fornecedores.

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS:
• Definr quais os critérios irão
nortear a decisão.

QUALIFICAÇÃO:
• Identificar os fornecedores aptos a
participar do processo.

SELEÇÃO:
• Baseado nos critérios, avaliar e
escolher as alternativas ideais.

ANÁLISE DOS ITENS
COMPRADOS:
• Verificar a importância estratégica
do item

ANÁLISE DOS
FORNECEDORES:
• Avaliar os fornecedores em função
da importância do item fornecido

PLANO DE AÇÃO:
• Visa ajustar o relacionamento do
fornecedor ao estado desejado.

Fonte: Adaptado de De Boer, Labro e Morlacchi (2001) e Nellore & Soderquist (2000)

Nas seções a seguir, serão apresentados quatro modelos de portfólio de compras: o
modelo de portfólio de Kraljic (1983); o modelo de portfólio de Olsen e Ellran (1997) - estes
dois sendo escolhidos por se tratar de modelos mais citados na literatura de portfólio de compras
-; o modelo de portfólio de Park et al. (2010); e o modelo de portfólio de Drake, Lee e Hussain
(2013) - estes dois últimos por se tratarem de abordagens mais recentes e que incorporam
análises de novas dimensões.
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3.1 KRALJIC (1983)
Peter Kraljic (1983) desenvolveu um modelo de portfólio de compras em quatro etapas:
análise dos itens comprados, análise do mercado fornecedor, determinação do posicionamento
estratégico e plano de ação.
Na primeira etapa, Kraljic (1983) classifica os itens comprados com base nas dimensões:
importância da compra e complexidade do mercado fornecedor.
Na primeira dimensão, a análise tem como foco os produtos comprados, o valor
agregado destes e seu impacto na rentabilidade do produto final. Na segunda dimensão, o
enfoque é dado à análise dos fornecedores desses produtos, verificando a complexidade do
mercado de fornecimento, a escassez da oferta e os custos de operações logísticas.
As Figuras 4 e 5 representam os critérios apontados no modelo de portfólio de compras
de Kraljic (KPM) como norteadores para avaliação das dimensões importância da compra e
complexidade do fornecimento, respectivamente, a fim de classificar os itens comprados.
Kraljic (1983) chama atenção para a importância da etapa de definição dos critérios e para
especificidade dos critérios ser subjetivo a cada empresa, devendo ser adaptado a cada
realidade.

Figura 4 - Dimensão Importância da Compra e seus Critérios no KPM

Fonte: Adaptado de Kraljic, 1983.

A seguir, uma descrição dos critérios da dimensão importância da compra, do modelo
de portfólio de compra de Kraljic (1983):

a) Valor agregado - O valor que o item agrega aos serviços ou produto final da empresa.
b) Custos totais - O custo total de aquisição do material.
c) Rentabilidade – O quanto o item comprado impacta no lucro da empresa.
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d) Volume comprado – O impacto que esse item tem nas compras totais, devido ao
volume comprado.
e) Qualidade final – O impacto desse item na qualidade do serviço prestado ou produto
final.
f) Crescimento do negócio - O quanto o item comprado impacta na imagem da empresa
e no crescimento do negócio, por fazer parte de serviços ou produtos finais diferenciados
no mercado.
Abaixo, segue a descrição dos critérios apontados por Kraljic (1983) na dimensão
complexidade do fornecimento, ilustrados na Figura 5:

Figura 5 - Dimensão Complexidade do Fornecimento e seus Critérios no KPM

Fonte: Adaptado de Kraljic, 1983.

a) Escassez da oferta – Quantidade de fornecedores disponíveis no mercado para o item
comprado, analisando a relação entre oferta e demanda.
b) Avanço tecnológico – Nível de avanço tecnológico dos produtos que tornam difícil a
substituição tanto do item como de fornecedores.
c) Substituição de materiais – Se existe no mercado itens e fornecedores substitutivos.
d) Barreiras a entradas - Limitações na entrada de novos fornecedores ou a substituição
de fornecedores existentes.
e) Custos logísticos – Altos custos envolvidos no procedimento de compra que dificultam
o processo (frete, armazenagem, licenças operacionais, etc....)
f) Condições de monopólio – Se o mercado de fornecimento do item é monopolizado ou
não.
Após a análise dos itens em cada um dos critérios descritos nas Figuras 4 e 5, os itens
comprados são classificados em quatro categorias: estratégico, gargalo, alavancagem e não-
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crítico, conforme Figura 6. As categorias necessitam de abordagens de gestão de compras
diferenciadas, que devem ser intensificadas conforme aumenta a importância estratégica do
item (KRALJIC, 1983).

Figura 6 - Matriz de Classificação dos Itens Comprados no KPM

Fonte: Adaptado de Kraljic (1983)

Kraljic (1983) alerta que essa classificação não é imutável. Um item que tinha um
fornecimento escasso e passe a ter um aumento no fornecimento deixará de ser gargalo. Esta
classificação na matriz, deve então passar por reavaliações para se manter atualizada e cumprir
sua função estratégica.
Na etapa de classificação, é evidenciada a posição real da empresa, tanto em relação a
seus itens, quanto a seus fornecedores.
O Quadro 3 resume as características de cada segmento de itens classificado pela matriz.
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Quadro 3 - Características das Classificações dos Itens no KPM
FOCO DE COMPRAS

CARACTERÍSTICAS
- Fornecedor global
- Suprimento escasso

ITENS ESTRATÉGICOS

- Materiais de alto valor
- Agrega muito valor ao produto final
- Alto impacto no lucro
- Alto risco de fornecimento
- Fornecedores com tecnologias específicas
- Suprimento escasso

ITENS GARGALOS

- Agrega pouco valor ao produto final
- Baixo impacto no lucro
- Pouco ou nenhum produto substituto
- Alto risco de fornecimento
- Múltiplos fornecedores
- Suprimento abundante

ITENS DE ALAVANCAGEM

- Materiais específicos
- Agrega muito valor ao produto final
- Alto impacto no lucro
- Baixo risco de fornecimento
- Fornecedores locais
- Suprimento abundante

ITENS NÃO-CRÍTICOS

- Baixo valor
- Agrega pouco valor ao produto final
- Baixo impacto no lucro
- Baixo risco de fornecimento

Fonte: Adaptado de Kraljic (1983)

A categoria “estratégica” engloba os itens de alto valor agregado e de difícil aquisição
devido ao limitado número de fornecedores, tornando o gerenciamento das compras mais
complexo ao mesmo tempo que são estrategicamente importantes para a empresa. Deve-se
buscar um estreitamento nas relações com esses fornecedores, visando fornecimentos de longo
prazo, e parceria no desenvolvimento de produtos (KRALJIC, 1983; OLSEN; ELLRAM,
1997).
No modelo de Kraljic (1983), apenas para os itens estratégicos, existe a indicação de
desenvolvimento de planos de ação. Caniëls e Gelderman (2005) indicam estratégias para
gestão dos itens não críticos, itens de alavancagem e gargalos.
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Os itens da categoria “não-críticos” são mais fáceis de administrar, pois não geram alto
impacto no lucro, devido aos preços baixos e a abundância de fornecimento (KRALJIC, 1983).
Caniëls e Gelderman (2005) recomendam a padronização dos processos de compra, visando
reduzir a complexidade e o tempo gasto com as compras desses produtos.
Na categoria “alavancagem”, estão presentes os itens comprados que são fáceis de
gerenciar, devido à abundância de fornecimento. Esses itens são estrategicamente importantes
para a empresa e têm alto custo de aquisição (KRALJIC, 1983).
Para os itens da categoria “alavancagem” Caniëls e Gelderman (2005) indicam uma
abordagem mais agressiva, tentando negociar preços mais baixos. Essa estratégia é favorecida
para esse tipo de produto devido à quantidade de fornecedores existentes, forçando a
concorrência de preços. Por se tratar de itens relativamente caros, uma pequena redução em seu
preço tem grande impacto econômico para a empresa compradora. (KRALJIC, 1983; OLSEN;
ELLRAM, 1997; CANIËLS; GELDERMAN, 2005).
Na categoria “gargalo”, estão os itens em que o impacto sobre o lucro dos negócios não
é alto, no entanto o fornecimento é crítico devido à escassez de produtos e fornecedores no
mercado, o que torna a relação de poder desequilibrada, por esse motivo, os fornecedores
assumem vantagem na negociação (Kraljic, 1983).
Caniëls e Gelderman (2005) indicam, como estratégia de compras, o entendimento dessa
relação de dependência com o mercado fornecedor. A aceitação da dependência se consolida
na busca de alternativas para que não haja ruptura do fornecimento.
O foco do fornecimento na categoria gargalo está no estabelecimento de uma relação de
confiança entre fornecedor e empresa compradora, com prazos de entrega reduzidos, evitando
manter estoques de segurança elevados. Na busca pela redução dessa dependência, a empresa
deve procurar fornecedores substitutivos que possibilitem uma relação de poder equilibrada,
passando esses itens para categoria de itens não-críticos, como também procurar desenvolver
produtos que permitam a substituição do item gargalo por outros de maior oferta no mercado
(OLSEN; ELLRAM, 1997; CANIËLS; GELDERMAN, 2005).
A segunda etapa do modelo de Kraljic (1983) diz respeito à análise do mercado
fornecedor. O autor indica para tal uma análise comparativa entre a força do mercado
fornecedor com a força da empresa compradora, identificando quem tem maior poder de
barganha. Para essa análise, Kraljic indica alguns critérios, ilustrados no Quadro 4, mas que
devem ser adaptados de acordo com a realidade aplicada.
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Quadro 4 - Critérios de Avaliação do Mercado Fornecedor no KPM
FORÇA DO MERCADO FORNECEDOR

FORÇA DA EMPRESA COMPRADORA

Dimensão do mercado versus capacidade do

Dimensão do volume de compras versus capacidade das

fornecedor

unidades principais

Crescimento do mercado versus capacidade de
crescimento

Crescimento da demanda versus capacidade de crescimento

Utilização da capacidade ou risco de gargalo

Utilização das capacidades das unidades principais

Estrutura competitiva

Divisão do mercado em face dos principais competidores

ROI

Lucratividade dos principais produtos finais

Estrutura de custos e preços

Estrutura de custos e preços

Estabilidade do ponto de equilíbrio

Custo da não-entrega

Singularidade do produto e estabilidade
tecnológica
Barreiras de entrada (capital e experiência)
Cenários logísticos

Capacidade de produção própria ou alta integração
Custos de entrada para novas fontes versus custos de
fabricação própria
Logística

Fonte: Kraljic, 1983, p.114

Nellore e Soderquist (2000) afirmam que essa etapa oferece subsídios para que o
comprador avalie tanto as áreas de oportunidade, onde Kraljic indica que, nesse caso, deve-se
ter uma postura de explorar esse poder, como também identificar onde o comprador está
vulnerável, sendo indicado por Kraljic buscar a diversificação do fornecimento.
A terceira etapa do KPM é a avaliação do posicionamento estratégico. Nessa fase, é
desenvolvida a matriz de posicionamento estratégico, conforme Figura 7.

Figura 7 - Matriz de Posicionamento Estratégico do KPM

Fonte: Kraljic, 1983, p.114
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A matriz indica três direcionamentos de gestão: explorar, balancear ou diversificar. Os
direcionamentos irão depender da análise realizada na etapa anterior, quando foi comparada a
força da empresa compradora em relação ao mercado fornecedor, sendo assim:
Quando a força da empresa compradora é maior que a força do mercado fornecedor, a
empresa compradora deve explorar seu poder de barganha, buscando preços mais competitivos,
porém com cautela para não prejudicar os relacionamentos com os fornecedores (KRALJIC,
1983)
Quando a força da empresa compradora é equivalente a força do mercado fornecedor, a
estratégia é de balancear, ou seja, nem ter um posicionamento agressivo, tampouco ficar na
defensiva (KRALJIC, 1983).
Quando a força da empresa compradora é menor do que a força do mercado fornecedor,
a posição defensiva pode ser inicialmente tomada, buscando a diversificação por meio de
fornecedores substitutivos. Porém, por se tratar de itens estratégicos, o desenvolvimento de
parcerias e cooperação dos fornecedores atuais, também, é indicado (KRALJIC, 1983).
A quarta e última etapa do KPM é o plano de ação. Kraljic (1983) indica a elaboração,
por parte da empresa compradora, de um plano de ação contemplando diferentes estratégias
para cada um dos três cenários da matriz de posicionamento estratégico ilustrada na Figura 7.
Apesar de alguns diferentes modelos de portfólio de compras terem surgido, o modelo
de portfólio de Kraljic é o mais utilizado, sendo considerado o trabalho seminal, servindo de
base para o desenvolvimento de outros (PARK et al., 2010; WAGNER; PADHI; BODE, 2013;
OSIRO;2013).
A Figura 8 ilustra as etapas do modelo de portfólio de compras de Kraljic (1983).
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Figura 8 - Etapas do Modelo de Portfólio de Compras de Kraljic (1983)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

3.2 OLSEN E ELLRAM (1997)
Olsen e Ellram desenvolveram um modelo de portfólio, voltado para avaliação de
relacionamento com fornecedor que teve como base o modelo de Kraljic (1983), anteriormente
descrito, e o modelo de Fiocca (1982), desenvolvido para gerenciamento de contas de clientes.
O modelo de Olsen e Ellram (1997) se baseia em três etapas: análise dos produtos
comprados, análise do relacionamento com os fornecedores desses produtos e plano de ação
contendo as diretrizes para se alcançar o estado ideal.
Na etapa de análise dos produtos comprados, situa-se como sendo a situação ideal.
Nessa etapa, é analisada a representação que o produto tem para a empresa. Na etapa de análise
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de relacionamento com os fornecedores, está se identificando a situação real, ou seja, como,
atualmente, os fornecedores dos produtos analisados na etapa 1 se encontram. A etapa do plano
de ação permite a busca de melhorias para adaptar a situação real, para se chegar a situação
ideal (OLSEN; ELLRAM, 1997).
A classificação dos produtos comprados no modelo de Olsen e Ellram (1997) se dá por
meio da análise de duas dimensões: “importância estratégica da compra” e “dificuldade em
gerir a situação de compra”.
A dimensão “importância estratégica da compra” descreve fatores internos importantes
para a empresa. No estudo de Olsen e Ellram (1997), esses fatores foram divididos em: fatores
de competência, fatores econômicos e fatores de imagens.
Para Olsen e Ellram (1997), os fatores de competência são responsáveis por indicar se
o item comprado é parte das competências da empresa. Para os autores, competências essenciais
incluem vantagens técnicas, know-how, investimentos especializados, gestão do conhecimento
e a força tecnológica da organização. Já os fatores econômicos são descritos pelos autores como
responsáveis por indicar a importância econômica da compra em termos de valor e a impacto
sobre os lucros da empresa. Os fatores de imagem indicam a importância da compra para
melhorar a imagem da empresa entre clientes e demais fornecedores (OLSEN; ELLRAM,
1997).
Para Olsen e Ellram (1997), a dimensão “dificuldade de gerir a situação de compra”
contempla fatores externos à empresa, não controlados por estas, mas que geram a necessidade
de uma atenção reforçada na compra do item. Os autores dividiram esses fatores em três
critérios: características do produto, características do mercado fornecedor e características
ambientais.
Olsen e Ellram (1997) descrevem o fator “características do produto”, como responsável
por avaliar o quão inovador e complexo é a natureza do produto ou serviço a ser comprado. O
fator “características do mercado de fornecimento” avalia o porte do fornecedor, quantidade de
fornecedores substitutos, dependência do fornecimento, criticidade do item devido a sua
dificuldade em encontrar substitutos. As características ambientais incluem uma avaliação
global do risco e incerteza associada à situação de compra (OLSEN; ELLRAM, 1997).
No trabalho de Olsen e Ellram (1997), foi indicado como metodologia para obtenção
dos pesos de cada fator e subfator das dimensões prescritas em seu modelo, o estudo realizado
por Narasimhan (1983) o qual utilizou a metodologia de apoio à decisão Analytic Hierarchy
Process (AHP).
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Em seguida, os itens comprados são avaliados em cada critério que compõem as
dimensões e, como resultado, tem-se a divisão dos itens em quatro categorias: gargalo,
estratégico, não-crítico e alavancado, conforme mostra a Figura 9. Essas categorias foram as
mesmas descritas por Kraljic (1983).

Figura 9 - Matriz de Classificação de Itens no Modelo de Olsen e Ellram (1997)

Fonte: Olsen e Ellram, 1997, p.105

A dimensão “importância estratégica da compra” é também avaliada no modelo de
Kraljic (1983), sendo a principal diferença nessa etapa entre os dois modelos, a análise da
“complexidade do mercado fornecedor” realizada por Kraljic (1983), onde o objetivo central é
identificar números de fornecedores existentes para o item, produtos substitutivos e custos
operacionais da compra, enquanto, no modelo de Olsen e Ellram (1997) essa dimensão é
substituída pela análise da “ dificuldade em gerir a situação de compras” , em que o foco está
na característica do produto comprado, na força do fornecedor e no risco envolvido.
A próxima etapa é a de análise do relacionamento com os fornecedores, em que é
analisada a situação real do relacionamento entre empresa compradora e os fornecedores. Essa
análise tem como foco duas dimensões utilizadas no modelo de Fiocca (1982): a atratividade
relativa do fornecedor e a intensidade da relação entre comprador e fornecedor. Nessas
dimensões, é, também, é necessária a atribuição de pesos a cada critério (OSIRO, 2013).
A atratividade relativa do fornecedor é mensurada por meio dos critérios: fatores
econômicos e financeiros, fatores de desempenho, fatores tecnológicos, fatores organizacionais,
culturais e estratégicos. Nessa dimensão, se faz uma comparação entre os fornecedores atuais e
fornecedores disponível no mercado (OLSEN; ELLRAM, 1997).
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Na dimensão intensidade da relação entre comprador e fornecedores, são estabelecidos
quatro critérios de avaliação: fatores econômicos, personagem da relação de troca, cooperação
entre comprador e fornecedor e distância entre comprador e fornecedor (OLSEN; ELLRAM,
1997).
A empresa deve avaliar seus fornecedores nas dimensões de atratividade relativa do
fornecedor e na intensidade da relação entre fornecedor e comprador, tendo como resultado a
matriz de relacionamento com fornecedores apresentado na Figura 10. Cada círculo contido na
Figura 10 representa um relacionamento, e o seu tamanho representa a quantidade de recursos
envolvidos nos relacionamentos (OSIRO, 2013).

Figura 10 – Matriz de Análise do Relacionamento com Fornecedores

Fonte: Olsen e Ellram, 1997, p.107

Os quadrantes 1, 2 e 4 indicam fornecedores com atratividade entre moderada e alta,
mas com intensidade de relacionamento entre baixa e moderada. São fornecedores que possuem
vantagens atrativas para a empresa, mas o relacionamento com essa precisa ser intensificado
(OLSEN; ELLRAM, 1997).
Os quadrantes 3, 5 e 6 indicam fornecedores com atratividade e intensidade de
relacionamento entre moderada e alta. São fornecedores que, além de fornecerem vantagens
atrativas para a empresa, a mesma possui junto a esses um relacionamento mais próximo
(OLSEN; ELLRAM, 1997).
Já os quadrantes 7, 8 e 9 indicam fornecedores com baixa atratividade e com intensidade
de relacionamento que variam entre baixa, moderada e alta (OLSEN; ELLRAM, 1997).
A terceira etapa do modelo de Portfólio sugerido por Olsen e Ellram (1997) é o
desenvolvimento de um plano de ação por meio da comparação das análises obtidas nas etapas

49

1 e 2. O plano e ação têm por objetivo melhorar as relações com os fornecedores, de acordo
com a categoria de item fornecido por estes, elevando-as ao plano ideal (OLSEN; ELLRAM,
1997).
A Figura 11 representa as etapas do modelo de Olsen e Ellram (1997).

Figura 11 - Etapas do Modelo de Portfólio de Compras de Olsen e Ellran (1997)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

3.3 PARK, SHIN, CHANG e PARK (2010)
No modelo desenvolvido por Park et al. (2010), o portfólio de compras é uma das
ferramentas necessárias para a gestão de relacionamento com fornecedores (SRM). Os autores
trabalham a SRM em um conceito de integração, que analisa a estratégia de compra, a seleção,
avaliação e o desenvolvimento de fornecedores, a colaboração destes e a melhoria contínua da
gestão de suprimentos (PARK et al., 2010; OSIRO, 2013).
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Park et al. (2010) e Osiro (2013) apontam os modelos de portfólio como instrumento
adequado à etapa de avaliação e desenvolvimento de fornecedores, ou seja, os modelos de
portfólio vêm posterior à etapa de seleção, tendo sua etapa de plano de ação como ferramenta
para a melhoria contínua. Por questão de foco deste estudo, iremos nos deter a apresentar o
modelo de portfólio desenvolvido por Park et al. (2010), não descrevendo aqui o estudo
desenvolvido por ele para as etapas de seleção de fornecedores, colaboração e melhoria
contínua.
O modelo de portfólio de compras de Park et al. (2010) é dividido em três etapas: análise
dos itens comprados, análise dos relacionamentos com fornecedores e plano de ação. O objetivo
do modelo é identificar os itens de alto risco de fornecimento, em que para estes é indicado uma
abordagem de compra colaborativa e uma SRM mais atuante.
A primeira etapa do modelo de Park et al. (2010) é baseada no modelo de Kraljic (1983).
É realizada a classificação dos itens por meio da análise de duas dimensões: impacto no lucro
e risco de fornecimento. Apesar dos autores modificarem o nome das dimensões “importância
da compra” e “complexidade do mercado fornecedor” usadas no modelo de Kraljic, para
“impacto no lucro” e “risco de fornecimento”, respectivamente, os critérios usados nesta
dimensão são os mesmos da obra seminal (SARDINHA,2013; OSIRO, 2013).
Para a dimensão “impacto no lucro”, os critérios de análise são: impacto na qualidade,
impacto na rentabilidade, impacto no crescimento do negócio e volume comprado. Para a
dimensão “risco de fornecimento”, os critérios utilizados são: escassez da oferta, possibilidade
de itens substitutivos e condições de monopólio. A diferença nessa etapa do modelo de Park et
al. (2010), está no fato de que, além de classificar os itens em estratégicos, gargalos,
alavancagem e não-críticos, como fez Kraljic (1983), os autores acrescentaram uma segunda
classificação: itens de alto risco de fornecimento e itens de baixo risco de fornecimento,
conforme Figura 12.
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Figura 12 - Matriz de Classificação de Itens no Modelo de Park et al. (2010)

Fonte: Park et al., 2010, p.500

Para os itens de baixo risco de fornecimento, aqueles classificados como alavancagem
e não críticos, os autores, assim como Olsen e Ellram (1997), indicam uma abordagem de
compra competitiva, em que o foco está na competição entre fornecedores, visando obter um
preço mais baixo para o comprador. Para os itens de alto risco de fornecimento, aqueles
classificados como estratégicos e gargalos, a abordagem de compra indicada é a colaborativa,
que tem por objetivo relacionamentos de longo prazo junto aos fornecedores e crescimento
mútuo (PARK et al., 2010; OSIRO, 2013).
Os itens indicados com alto risco de fornecimento na etapa anterior (estratégicos e
gargalos) são submetidos à segunda etapa do modelo de portfólio de Park et al. (2010) que é a
análise de relacionamento com fornecedor. A justificativa de apenas esses itens serem
analisados nessa fase é que itens com alto risco de fornecimento requerem uma SRM efetiva
(PARK et al., 2010).
A segunda etapa do modelo de Park et al. (2010) utiliza as mesmas dimensões e critérios
do modelo de Olsen e Ellran (1997): atratividade relativa do fornecedor e intensidade do
relacionamento (PARK et al., 2010). Como resultado da análise das duas dimensões, é formada
uma matriz de avaliação do material de alto risco de fornecimento. Nessa avaliação, esses
materiais são divididos em três grupos de relações com fornecedores: transacional, colaborativo
e estratégico. A Figura 13 ilustra o modelo de portfólio de Park et al. (2010).
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Figura 13 - Modelo de Portfólio de Park et al. (2010)

Fonte: Park et al., 2010, p.506

Para exemplificar o caso, os autores utilizam uma empresa coreana de semicondutores,
analisando os fornecedores de Quartzo, visto que este, na primeira etapa do estudo, foi
classificado como item estratégico. Os autores fazem uso do método AHP para ponderar os
pesos dos critérios das etapas do modelo de portfólio.
A Figura 14 ilustra as etapas do modelo de portfólio de Park et al. (2010).
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Figura 14 - Etapas do Modelo de Portfólio de Compras de Park et al. (2010)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

3.4 DRAKE, LEE E HUSSAIN (2013)
Drake, Lee e Hussain (2013) desenvolveram um modelo de portfólio baseado na obra
de Fisher (1997). No modelo de Fisher (1997), os itens comprados são classificados entre
produtos funcionais e produtos inovadores.
São estas as características dos itens funcionais: a demanda estável, ciclos de vida longo,
baixas margens de lucro, baixa variedade e produção para estoque. Já os itens inovadores, têm
por características a volatilidade da demanda, ciclos de vida curtos, altas margens de lucro, alta
variedade, estoque baixo e produção por encomenda. Os itens funcionais, devido as suas
características, requerem uma operação eficiente e enxuta, já os itens inovadores requerem um
processo sensível às mudanças de mercado, ou seja, ágil (DRAKE; LEE; HUSSAIN, 2013).
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Drake, Lee e Hussain (2013) realizam uma análise em nível de componentes de um
produto, defendendo que um produto é formado por componentes padrão e componentes
específicos. Componentes padrão são apropriados para fornecimento enxuto, por serem
funcionais. Já os componentes específicos, correspondem a produtos inovadores e são
apropriados a um fornecimento ágil.
No modelo de portfólio de compras de Drake, Lee e Hussain (2013), além da
classificação em itens de processamento ágil e enxuto, já proposto por Fisher (1997), os autores
acrescentaram mais duas classificações: itens de processamento não-estratégicos e itens de
processamento ágil/enxuto.
A oferta enxuta está associada a itens com foco no baixo custo e qualidade, a oferta ágil
está voltada para produtos em que a velocidade de processamento e a flexibilidade são fatores
de impacto determinantes. Os itens, em que esses quatro fatores são determinantes, vão requerer
uma estratégia de fornecimento ágil/enxuta. Já aqueles itens que não têm um impacto
significativo em nenhum dos quatro fatores são os considerados não estratégicos (DRAKE;
LEE; HUSSAIN, 2013).
Segundo Drake, Lee e Hussain (2013), a cadeia de suprimentos enxuta deve ter como
foco o fornecimento de produtos com preço baixo e boa qualidade, reduzindo os desperdícios
visando minimizar custos; já a cadeia ágil tem como objetivo a redução de lead time e
flexibilidade no atendimento às variações das demandas, sem perder o nível de serviço. A
diferença entre o processo da cadeia de suprimentos desses dois tipos de itens está descrita no
Quadro 5.

Quadro 5 - Característica dos Produtos Funcionais e Inovadores
CARACTERÍSTICAS

PRODUTOS FUNCIONAIS

PRODUTOS INOVADORES

Ciclo de vida

Longo

Curto

Variedade

Baixa

Alta

Volume

Alto

Baixo

Demanda

Estável

Não previsível

Estratégia de Produção

Produzir para estocar

Produzir por encomenda

Controle de Produção

Just in Time/ Kanban

MRP

Ruptura de estoque

Baixa

Alta

Componentes

Padrão

Padrão e específicos

Fonte: Drake, Lee e Hussain, 2013, p.4

55

A operação combinada ágil/enxuta, segundo os autores Drake, Lee e Hussain (2013),
poderia ser usada em três situações:


Para suprir um ponto de armazenagem a montante da linha de produção, adotando-se
uma estratégia enxuta, com produção voltada para manutenção do abastecimento desse
estoque a baixos custos. Enquanto a jusante da linha de produção, se montaria uma
estratégia ágil, voltada para um atendimento flexibilizado às demandas variáveis dos
clientes.



Quando a demanda tende a ter bruscos picos de aumento, a estratégia enxuta é voltada
para satisfazer a demanda normalizada, enquanto a estratégia ágil para quando se tem
os picos de demanda.



Para suprir demandas sazonais, a estratégia enxuta é responsável por montar o estoque
de antecipação no período anterior à demanda e a estratégia ágil para os atendimentos
no período do consumo.
A classificação dos itens em ágil, enxuto, não-crítico ou ágil/enxuto está associada ao

impacto que ele tem na qualidade e no custo (fornecimento enxuto) e na velocidade e
flexibilidade (fornecimento ágil). Itens com alto impacto em todas essas características, serão
classificados como ágil/enxuto e aqueles que não têm impacto significativo, serão classificados
como não-críticos (DRAKE; LEE; HUSSAIN, 2013).
Assim, os autores definiram as dimensões enxuta e ágil e os fatores de custo, qualidade,
flexibilidade e velocidade, como parâmetro para classificação dos itens em seu modelo,
conforme Figura 15.

Figura 15 - Matriz de Classificação de Itens no Modelo de Portfólio de Drake, Lee e
Hussain (2013)

Fonte: Drake, Lee e Hussain, 2013, p.6
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Para exemplificação do modelo ágil e enxuto, os autores aplicaram o estudo em duas
empresas distintas. Um fabricante de caldeiras, para exemplificar o produto funcional, e um
fabricante de elevadores, para exemplificar um produto inovador.
A ausência de uma etapa para análise de fornecimento no modelo de Drake, Lee e
Hussain (2013), o torna frágil, na medida em que a análise do mercado fornecedor é essencial
para se estabelecer estratégias de compra (Kraljic, 1983; Olsen e Ellram,1997; Park et al.,
2010). No modelo, os autores, apenas, indicam como deve ser o relacionamento com
fornecedores dos itens conforme a classificação de cada um, mas não realizam uma etapa para
identificar como está a relação.
No estudo, Drake, Lee e Hussain (2013) utilizaram o método AHP para medir a força
dos fatores de custo, qualidade, flexibilidade e velocidade.
A Figura 16 demonstra o modelo de Portfólio enxuto e ágil de Drake, Lee e Hussain
(2013).

Figura 16 - Etapas do Modelo de Portfólio de Compras de Drake, Lee e Hussain (2013).

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.
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3.5 COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS DE PORTFÓLIO DE COMPRAS
ANALISADOS
Desde a obra seminal de Kraljic (1983) quando foi proposto um modelo de portfólio
para área de compras, outros modelos têm surgido com a ideia de tratar problemáticas de
situações de compras e relacionamento com fornecedores distintos.
Além dos modelos de portfólio apresentados neste estudo, há outros trabalhos com
perspectivas de análises diferenciadas, porém a obra de Kraljic, além de ser a mais utilizada no
meio acadêmico e empresarial, serve de base para os outros modelos (CANIËLS;
GELDERMAN, 2005; DAY; MAGNAN; MOELLER, 2010).
Na pesquisa bibliométrica realizada como ponto de partida para a revisão de literatura
deste estudo, em janeiro/2015, dos dez artigos analisados sobre modelos de portfólio e
relacionamento com fornecedores, seis desses têm como base a obra de Kraljic (1983); são
estes: Caniëls e Gelderman (2005), Trautmann, Bals e Hartmann (2009), Tieman, Ghazali
(2013), Wagner, Padhi e Bode (2013), Arantes, Ferreira e Kharlamov (2014), Bildsten (2014).
Observa-se que, em geral, os modelos aqui expostos têm em comum a análise dos itens
comprados, como ponto de partida, bem como a definição das dimensões e critérios que os
fundamentam. O Quadro 6 resume as etapas, dimensões e foco de cada modelo.
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Quadro 6 - Comparativo entre os Modelos de Portfólio de Compras Analisados

Identificar

a

DIMENSÕES
UTILIZADAS
Plano de ação

Análise de relacionamento
com fornecedores

Determinação do
posicionamento estratégico

FOCO DO MODELO

Análise dos itens
comprados

MODELO

Análise do mercado

ETAPAS DO MODELO

importância

Classificação de itens:

estratégica dos itens comprados,

Para os itens estratégicos, é feita a

1. Importância da compra
2. Complexidade do
mercado fornecedor
Relacionamento com

análise comparativa entra a força

fornecedor:

comprador

fornecedor,

x

força

sugerindo

*

*

do

*

(1983)

*

KRALJIC

*

por meio da segmentação destes.

do

1. Força da empresa
compradora
2. Força do mercado
fornecedor

ações

diferenciadas (balancear, explorar
ou diversificar).

Classificação de itens:

Identificar a relação ideal com
fornecedores, a partir da análise de

a

(1997)

confrontando a situação ideal com

situação

de

compras,

*

ELLRAM

*

seus itens e da dificuldade em gerir
*

OLSEN e

fornecedor:

a situação real, sugerido um plano

1. Atratividade do
fornecedor
2.Intensidade da relação

de ação para tal.
Identificar os itens de baixo e alto
PARK,

risco de fornecimento. Para os

SHIN,

primeiros,

CHANG e

abordagem

PARK

competitiva. Para os itens de alto

(2010)

risco, é indicada uma abordagem

é

indicada

Classificação de itens:
1. Impacto no lucro
2. Risco do suprimento
Relacionamento com

uma
*

*

compra

*

de

fornecedor:
1. Atratividade do
fornecedor
2. Intensidade da relação

colaborativa.
DRAKE,

Classificar os itens de acordo com

LEE e

o

HUSSSAIN

organização, propondo, para tal, a

(2013)

segmentação entre enxuto, ágil,

alinhamento

estratégico

*

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Classificação de itens:

da
*

não-crítico e ágil/enxuto.

1. Importância estratégica
da compra
2. Dificuldade em gerir a
situação de compras.
Relacionamento com

1. Enxuto: impacto no
lucro e na qualidade
2. Ágil: impacto na
flexibilidade e velocidade
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Neste estudo, optou-se por utilizar a obra de Kraljic (1983) como base teórica para
operacionalização do modelo de portfólio de compras, em face de sua importância e
simplificação do seu modelo e, ao mesmo tempo, de sua profunda avaliação dos critérios
envolvidos tanto na classificação de itens comprados, quanto no direcionamento ao
relacionamento com fornecedores desses itens, além de sua adequação a diferentes tipos de
situações de compras, e, em especial, a sua possibilidade de inclusão de variáveis para se
adequar ao ambiente estudado.
O Quadro 7 sintetiza os principais pontos abordados neste estudo, bem como os autores
que os referenciaram.
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Quadro 7 - Síntese do Referencial Teórico
TEMÁTICAS

Gestão de
Suprimentos

Relacionamento
com
Fornecedores

Gestão de
Compras
Hospitalar

Modelos de
Portfólio de
Compras

PONTOS DE DESTAQUE
 Aumento
da
complexidade
nas
responsabilidades do setor de compras.
 Estratégia de compras alinhada com a
estratégia do negócio.
 Importância estratégica de compras.
 Fragilidade
das
ferramentas
unidimensionais de classificação de itens
comprados.
 Necessidade de o setor de compras deixar
de ter uma abordagem operacional para
ter uma abordagem estratégica.
 Fornecedores têm posição de destaque na
competitividade da cadeia.
 Avaliação de fornecedores enquanto
condição importante para a melhoria do
desempenho da cadeia de suprimentos.
 Estratégias eficientes de compras
demandam o desenvolvimento dos
relacionamentos com fornecedores.
 Em
virtude
das
particularidades
existentes entre fornecedores de produtos
com características distintas, os critérios
de avaliação entre estes, também devem
ser distintos.
 Alto custo das compras hospitalares.
 Estudos na área de SCM hospitalar ainda
são pouco explorados.
 Existência de materiais com diferentes
importâncias estratégicas.
 As particularidades do setor hospitalar
que tornam sua cadeia de suprimentos
diferenciada.
 A utilização de novas práticas de gestão
de compras e SRM como forma de
reduzir os custos das compras
hospitalares.
 Ferramenta de classificação de itens
comprados multidimensional.
 Proporciona visão estratégica de
compras.
 Classifica os itens comprados de acordo
com a importância da compra e
características do fornecimento.
 Identifica
a
necessidade
de
relacionamento com fornecedores, de
acordo com a importância estratégica do
item comprado.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015
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4. MÉTODO DE DECISÃO MULTICRITÉRIO FUZZY-TOPSIS

Um modelo de decisão é uma representação simplificada de uma realidade, que tem
como base para análise da problemática envolvida, um método de apoio à decisão multicritério
(ALMEIDA, 2013).
Entre as características que envolvem um problema de decisão multicritério, está a
presença de duas ou mais alternativas a se avaliar, critérios que balizam e permitem a avaliação
das alternativas, um ou mais decisores e uma sequência de etapas (ALMEIDA,2013; COSTA
et al., 2007). A Figura 17 ilustra essa sequência de etapas, que serão, posteriormente, discutidas
nos Capítulos 6 e 7 que tratam respectivamente, da estruturação do problema e dos resultados
obtidos.
Figura 17 - Etapas de Resolução de um Problema de Decisão Multicritério
Definição dos critérios
Definição do (s) decisor (es)
Identificação das alternativas
Definição das escalas
Elicitação dos pesos
Avaliação das alternativas
Avaliação do desempenho global
Validação
Análise de sensibilidade
Fonte: Adaptado de Almeida (2013)

Todas as etapas são importantes para execução do modelo e requer que o decisor ou
decisores envolvidos tenham conhecimento aprofundado do objeto estudado, a fim de se ter
coerência nos resultados apresentados pelo método (ALMEIDA, 2013).
Os

métodos

multicritérios

podem

ter abordagens

compensatórias

ou

não-

compensatórias. A abordagem compensatória é aquela cujo o alto desempenho de uma
alternativa em um critério, compensa o baixo desempenho em outro, o que não ocorre na
abordagem não-compensatória (ALMEIDA, 2013).
O tipo de abordagem influencia diretamente na escolha do método multicritério, utilizado
na análise do problema. Os métodos AHP, TOPSIS e MAUT são métodos de natureza
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compensatória, já os métodos das famílias PROMETHEE e ELECTRE, são de natureza nãocompensatória. Segundo Stewart (1992), a escolha pelo método e, consequentemente, pelo tipo
de abordagem, é definida pelo tipo do problema, bem como pela preferência do decisor,
podendo ser realizada, antecipadamente, ou ao longo do processo decisório.
Criado por Chen (2000), o método Fuzzy-TOPSIS, é uma versão do método TOPSIS
para ser utilizado quando se faz uso de valores linguísticos nas escalas de mensuração. Assim
como no TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution), o FuzzyTOPSIS também se baseia na escolha das melhores alternativas em relação a sua aproximação
com a solução ideal positiva (PIS) e maior distanciamento da solução ideal negativa (NIS). O
que altera, nesse método, é a lógica que permeia seus procedimentos.
Nas seções a seguir, serão abordados os principais conceitos a respeito de variáveis
linguísticas, definições básicas acerca de números fuzzy e sobre as etapas do método FuzzyTOPSIS, descritas por Chen, Lin e Huang (2006).

4.1

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS
Segundo Zadeh (1975), variável linguística é uma variável cujos valores são expressos

por meio de palavras ou frases. A exemplo, pode-se dizer que “custo” é uma variável
linguística, se seus valores estão apresentados de forma verbal (termos linguísticos), em vez
de valores numéricos, como mostra a Figura 18.

Figura 18 – Exemplo de Variáveis Linguísticas

Fonte: Adaptado de Zadeh, 1975.
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A aplicação de variáveis linguísticas possibilita uma caracterização aproximada de
fenômenos que, devido a sua complexidade, imprecisão ou subjetividade, dificulta a
quantificação (ZADEH,1975).
Neste trabalho, foram utilizadas variáveis linguísticas para quantificar os critérios
envolvidos no modelo. As escalas foram desenvolvidas por meio de termos linguísticos, para
designar o nível de importância dos critérios e para avaliar as alternativas em relação a cada
critério. Cada termo linguístico foi associado a uma função de pertinência e será melhor descrito
na seção 6.5.
Nos parágrafos seguintes, serão vistas algumas definições básicas apresentadas por
Chen (2000) e Chen, Lin e Huang (2006) acerca dos números e conjuntos fuzzy.
Definição 1: Um conjunto fuzzy Ñ do universo de discurso X, é definido por uma função
de pertinência µñ(x), que associa a cada elemento x do conjunto Ñ, o grau de pertinência µñ(x),
com o qual x pertence a Ñ, de forma que:
Se,

µ (x)
ñ

= 1, então x pertence completamente a Ñ;

Se, µñ(x) = 0, então x não pertence a Ñ;
Se, 0 < µñ(x) < 1, então x pertence a Ñ, com grau µñ(x) .

Definição 2: Um número fuzzy é definido por Chen (2000) como um conjunto fuzzy em
um universo de discurso X que é normal e convexo.
A normalidade de um conjunto fuzzy Ñ é determinada pela altura do conjunto fuzzy. O
maior grau de pertinência de um elemento desse conjunto, para ser considerado normal, deve
ser igual a 1.
Um conjunto fuzzy Ñ é convexo se entre dois cortes (α1 e α2), obtêm-se intervalos
delimitados não-vazio contido em X e seus valores são estritamente crescentes e/ou
decrescentes, dentro desse intervalo. A Figura 19 ilustra um conjunto fuzzy normal e convexo.
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Figura 19 - Conjunto Fuzzy Normal e Convexo

Fonte: Chen (p. 2, 2000).

Definição 3: Um número fuzzy trapezoidal positivo (PTFN) ñ é caracterizado por um
intervalo de quatro pontos (n1, n2, n3,n4), conforme a Figura 20.

Figura 20 - Número Fuzzy Trapezoidal Positivo (ñ)

Fonte: Chen, Lin e Huang (p. 292, 2006).

Definição 4: A função de pertinência µñ(x) de um número fuzzy trapezóidal positivo ñ,
pode ser definida como:
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Em face da complexidade de julgamento em valores exatos tanto para as alternativas,
quanto para os critérios do modelo de portfólio de compras hospitalares, os termos linguísticos
e os números fuzzy foram utilizados neste estudo, visando capturar melhor a subjetividade dos
decisores e imprecisão dos dados, visto que os julgamentos humanos nem sempre são capazes
de aferir a preferência exata (CHEN; LIN; HUANG, 2006).

4.2 ETAPAS DO MÉTODO FUZZY- TOPSIS
Chen, Lin e Huang (2006) resumem a aplicação do método fuzzy-TOPSIS para lidar
com a problemática de seleção de fornecedores, baseada em nove passos que serão apresentados
a seguir conforme descrito pelos autores:

PASSO 1: Dado um problema de decisão composto por:


Um conjunto de k decisores, D = {d1, d2, d3...dk}



Um conjunto de m alternativas, A = {a1, a2, a3 ...am}



Um conjunto de n critérios, C = {c1, c2, c3 ...cn}



Um vetor de importância relativa dos critérios, W = {w1, w2, w3 ...wn}



Um conjunto de desempenhos X = {xij | i = 1,2,3...m; j = 1,2,3....n}, em que xij,
refere-se ao desempenho da alternativa i, em relação ao critério j.

PASSO 2: Escolher os termos linguísticos apropriados para mensurar a importância relativa
dos critérios e para avaliar o desempenho das alternativas em relação a esses critérios. Esses
termos linguísticos serão associados a números fuzzy trapezoidais positivos (TPFN), tal como
no exemplo abaixo:
Termo Linguístico
Baixo

TPFN
(0.00, 0.10, 0.20, 0.40)

PASSO 3: Agregar os valores linguísticos de cada um dos decisores, em relação à ponderação
dos critérios j e alternativas i, associados a números fuzzy trapezoidais.
As avaliações dos decisores em relação aos pesos fuzzy (𝒘𝒘
� 𝒋𝒋 )de cada critério, podem ser,

assim, descritas:

𝑤𝑤
�𝑗𝑗 = ( 𝑤𝑤𝑗𝑗1, 𝑤𝑤𝑗𝑗2, 𝑤𝑤𝑗𝑗3, 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗, )
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No caso de mais de um decisor, a agregação dos pesos pode ser calculada, conforme
segue:
𝑘𝑘

1
𝑤𝑤𝑗𝑗2 = � 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗2,
𝑘𝑘

𝑤𝑤𝑗𝑗1 = min�𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 �,
𝑘𝑘

𝑘𝑘=1

𝑘𝑘

1
𝑤𝑤𝑗𝑗3 = � 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗3,
𝑘𝑘

𝑤𝑤𝑗𝑗4 = max�𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗4 �
𝑘𝑘

𝑘𝑘=1

Onde:
•

j1, j2, j3 e j4, representam os quatro pontos do número fuzzy trapezoidal
associados na ponderação dos critérios.

•

𝒘𝒘𝒋𝒋𝒋𝒋 = 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦�𝒘𝒘𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋 �, refere-se ao menor valor do ponto j1, no conjunto das
𝒌𝒌

avaliações de wj1.
• 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊 =

𝟏𝟏

• 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊 =

𝟏𝟏

𝒌𝒌

∑𝒌𝒌𝒌𝒌=𝟏𝟏 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊, refere-se à média dos valores do ponto j2, no conjunto das

avaliações de wj2.
𝒌𝒌

∑𝒌𝒌𝒌𝒌=𝟏𝟏 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊, refere-se à média dos valores do ponto j3, no conjunto das

avaliações de wj3.

• 𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦�𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 �, refere-se ao maior valor do ponto j4, no conjunto das avaliações de
wj4.

𝒌𝒌

�𝒊𝒊𝒊𝒊 ), podem
As avaliações dos decisores em relação ao desempenho das alternativas (𝒙𝒙

ser, assim, descritas:

𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖 = ( 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖, )
No caso de mais de um decisor, a agregação das avaliações do conjunto de decisores
pode ser calculada conforme segue:
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = min�𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �,
𝑘𝑘

𝑘𝑘

1
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,
𝑘𝑘
𝑘𝑘=1

𝑘𝑘

1
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,
𝑘𝑘
𝑘𝑘=1

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 max�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �.
𝑘𝑘
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Onde:
•

a, b, c e d, representam os quatro pontos do número fuzzy trapezoidal associados na

avaliação das alternativas (i), em relação aos critérios (j).
•
de aij.
•

𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦�𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 �, refere-se ao menor valor do ponto a, no conjunto das avaliações
𝒌𝒌

𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊 =

𝟏𝟏

𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊 =

𝟏𝟏

∑𝒌𝒌𝒌𝒌=𝟏𝟏 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊, refere-se à média dos valores do ponto b, no conjunto das

𝒌𝒌

avaliações de bij.
•

𝒌𝒌

∑𝒌𝒌𝒌𝒌=𝟏𝟏 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊, refere-se à média dos valores do ponto c, no conjunto das

avaliações de bij.
•
dij.

𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦�𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 �, refere-se ao maior valor do ponto d, no conjunto das avaliações de
𝒌𝒌

� corresponde ao
PASSO 4: Construir a matriz de decisão fuzzy. Uma matriz de decisão fuzzy 𝑫𝑫

desempenho do conjunto de alternativas (m), em relação ao conjunto de critérios (n) e um vetor
de pesos (w), podendo ser descrita conforme abaixo:

𝐴𝐴1
�𝐾𝐾 = 𝐴𝐴2
𝐷𝐷
⋮
𝐴𝐴𝑚𝑚

𝐶𝐶1

𝑥𝑥�11
𝑥𝑥�
� 21
⋮
𝑥𝑥�𝑚𝑚1

𝐶𝐶2

𝑥𝑥�12
𝑥𝑥�22
⋮
𝑥𝑥�𝑚𝑚2

⋯

⋯
⋯
⋱
⋯

𝐶𝐶𝑛𝑛

𝑥𝑥�1𝑛𝑛
𝑥𝑥�2𝑛𝑛
�
⋮
𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑤𝑤
� = [𝑤𝑤
�1 , 𝑤𝑤
� 2 … 𝑤𝑤
�𝑛𝑛 ]

Em que:
� 𝒌𝒌 corresponde à matriz fuzzy. 𝒙𝒙
�𝟏𝟏𝟏𝟏 corresponde ao desempenho da alternativa A1, em
𝑫𝑫

relação ao critério C1 e 𝒘𝒘
� é o vetor de pesos.

PASSO 5: Obter a matriz de decisão fuzzy normalizada e ponderada.
A matriz fuzzy normalizada pode ser representada por:
𝑅𝑅� = �𝑟𝑟̃𝑖𝑖𝑖𝑖 � 𝑚𝑚 ⊗ 𝑛𝑛

A normalização da matriz fuzzy pode ser obtida conforme segue:
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� , pelo maior valor do conjunto de
Dividindo-se os valores de cada xij da matriz 𝑫𝑫

critérios referente a benefícios (B), tal que:

𝑟𝑟̃𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
,
, , �,
𝑑𝑑𝑗𝑗∗ 𝑑𝑑𝑗𝑗∗ 𝑑𝑑𝑗𝑗∗ 𝑑𝑑𝑗𝑗∗

𝑑𝑑𝑗𝑗∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

𝑗𝑗 ∈ B

Dividindo-se o menor valor do conjunto de critérios referente a custos (C), por cada
� , tal que:
cada xij da matriz 𝑫𝑫
𝑎𝑎𝑗𝑗− 𝑎𝑎𝑗𝑗− 𝑎𝑎𝑗𝑗− 𝑎𝑎𝑗𝑗−
𝑟𝑟̃𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
,
,
,
�,
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑎𝑎𝑗𝑗− = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

𝑗𝑗 ∈ C

� ) é obtida por meio da multiplicação da matriz normalizada
A matriz fuzzy ponderada (𝑽𝑽

� ), pela importância relativa de cada critério, conforme segue:
(𝑹𝑹

𝑣𝑣�11
𝑣𝑣�
𝑉𝑉� = � 21
⋮
𝑣𝑣�𝑚𝑚1

𝑣𝑣�12
𝑣𝑣�22
⋮
𝑣𝑣�𝑚𝑚2

⋯ 𝑣𝑣�1𝑛𝑛
⋯ 𝑣𝑣�2𝑛𝑛
�, i = 1,2, ..., m; j = 1,2, ..., n
⋱
⋮
⋯ 𝑣𝑣�𝑚𝑚𝑚𝑚

Onde:
�𝒊𝒊𝒊𝒊 Corresponde ao desempenho normalizado da alternativa Ai, multiplicado pelo peso do
𝒗𝒗
critério Cj, tal que:
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑟𝑟̃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑤𝑤
�𝑗𝑗
PASSO 6: Determinar a solução ideal positiva fuzzy (FPIS) e a solução ideal negativa fuzzy
(FNIS).
O FPIS (A*) é um conjunto formado pelo maior valor de cada critério, entre todas as
alternativas, e pode ser descrito como:
𝐴𝐴∗ = �𝑣𝑣�1∗ , 𝑣𝑣�2∗ ,…., 𝑣𝑣�𝑛𝑛∗ �
Onde:

𝑣𝑣�𝑗𝑗∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 �𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖3 � , 𝑖𝑖 = 1, 2, , … , 𝑚𝑚;

𝑗𝑗 = 1, 2, … . , 𝑛𝑛
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O FNIS (A-) é um conjunto formado pelo menor valor de cada critério, entre todas as
alternativas, e pode ser descrito como:
𝐴𝐴− = �𝑣𝑣�1− , 𝑣𝑣�2−,…., 𝑣𝑣�𝑛𝑛− �
Onde:
𝑣𝑣�𝑗𝑗− = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 �𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖1 � , 𝑖𝑖 = 1, 2, … . , 𝑚𝑚;

𝑗𝑗 = 1, 2, … . , 𝑛𝑛

PASSO 7: Calcular a distância di* de cada alternativa em relação a FPIS e a distância di- de
cada alternativa em relação a FNIS.
As distâncias di* e di- podem ser calculadas conforme segue:
𝑑𝑑𝑖𝑖∗

𝑛𝑛

= � 𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑣𝑣�𝑗𝑗∗ � , 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑚
𝑗𝑗=1
𝑛𝑛

𝑑𝑑𝑖𝑖− = � 𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑣𝑣�𝑗𝑗− � , 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

Onde:
�𝒊𝒊𝒊𝒊 , 𝒗𝒗
�𝒋𝒋 � representa a distância entre dois números fuzzy, que pode ser obtida por meio do
d �𝒗𝒗
método do vértice, conforme abaixo:

1
𝑑𝑑(𝑚𝑚
� , �𝑛𝑛) = � [(𝑚𝑚1 − 𝑛𝑛1 )2 + (𝑚𝑚2 − 𝑛𝑛2 )2 + (𝑚𝑚3 − 𝑛𝑛3 )2 + (𝑚𝑚4 − 𝑛𝑛4 )2 ]
4
Onde:
𝑚𝑚
� = �𝑚𝑚1, 𝑚𝑚2, 𝑚𝑚3, 𝑚𝑚4 � 𝑒𝑒 𝑛𝑛� = �𝑛𝑛1, 𝑛𝑛2, 𝑛𝑛3, 𝑛𝑛4 �
PASSO 8: Calcular o coeficiente de proximidade (CCi) de cada alternativa, conforme segue:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 =

𝑑𝑑𝑖𝑖−
,
𝑑𝑑𝑖𝑖− + 𝑑𝑑𝑖𝑖∗

𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑚
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PASSO 9: Ordenar as alternativas de forma decrescente pelo CCi, dado que quanto maior o
CCi, melhor será a alternativa, pois a mesma estará mais próxima estará da FPIS e, ao mesmo
tempo, mais distante da FNIS.

71

5. METODOLOGIA
A execução de um estudo depende de técnicas e procedimentos adotados com o intuito
de compreender o problema de pesquisa e assim alcançar os objetivos propostos.
Quanto à natureza, este estudo se classifica como aplicado, visto que utiliza
conhecimentos visando encontrar soluções práticas para resolver um problema real
(VERGARA, 2010).
Segundo seus objetivos e fins, este estudo é de cunho descritivo e exploratório.
Descritivo porque visa descrever características de determinado fenômeno, proporcionando
uma visão mais clara de uma problemática. Exploratório, devido a sua análise ocorrer em um
contexto hospitalar, ainda não explorado em pesquisas anteriores acerca de modelo de portfólio
de compras, incluindo para tal, variáveis ao modelo intrínsecas a esse contexto. Ademais,
propõe a utilização conjunta do modelo de portfólio de compras com o método multicritério
Fuzzy-TOPSIS, não aplicados em estudos anteriores (VERGARA,2010).
A abordagem desta pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo, considerando que o
problema requer tanto análise interpretativa dos significados das informações coletadas, quanto
a quantificação destas para a construção do modelo. Segundo Diehl e Tatim (2004), a integração
dessas duas abordagens deve ser estimulada devido à complementariedade que elas
proporcionam.
A Figura 21 sintetiza as etapas metodológicas da pesquisa.
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Figura 21 - Etapas Metodológicas da Pesquisa

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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A etapa de planejamento da pesquisa foi iniciada com a revisão de literatura sobre
modelos de portfólio de compras, e, a partir desta, foi definido o problema de pesquisa,
conforme descrito no Capítulo 1.
Para realização deste estudo, a escolha da população se deu em função do problema de
pesquisa. Assim, buscou-se uma organização que atendesse a dois requisitos:
a)

Que a empresa trabalhasse com itens de importância estratégica e características

de compras diferenciadas, e
b)

Que a empresa se disponibilizasse para a aplicação do estudo.

Com base no atendimento aos pré-requisitos citados, a empresa escolhida para aplicação
do modelo de portfólio de compras de Kraljic (1983) foi um Hospital localizado na cidade do
Natal/RN. O Hospital, neste estudo, serviu de caso demonstrativo para a aplicação da pesquisa,
conforme descrito na seção 6.1.
A amostra escolhida de itens de compras é não probabilística do tipo intencional,
utilizada quando não se tem interesse de conhecer toda a população, sendo a amostragem
escolhida em função dos interesses da pesquisa (DIEHL; TATIM, 2004). Os itens que
compõem a amostra para realização do estudo foram selecionados pelo gestor de compras do
Hospital, conforme seção 6.4.
A fase de coleta de dados reuniu as informações necessárias para estruturação do
problema, conforme descrito no Capítulo 6. Nessa fase, foram aplicados os instrumentos:
entrevista semiestruturada e questionário.
A escolha do questionário se deu pela permissão da quantificação posterior dos dados.
A entrevista possibilitou informações mais precisas, podendo ser retiradas as possíveis dúvidas
no decorrer do procedimento (LAKATOS; MARCONI, 2008).
Foi utilizada a entrevista semiestruturada com o gestor da área de compras do Hospital,
prevalecendo a coleta a fontes primárias, conforme Apêndice B.
A entrevista teve por finalidade três etapas distintas:
a) Identificar, junto ao especialista, como é realizada, atualmente, na empresa a avaliação
de fornecedores e qual a ferramenta de avaliação dos itens comprados.
b) Identificar características do mercado de fornecimento e dos itens comprados, que
tornam mais crítica a atividade de compras da empresa estudada, verificando, assim, se
é necessário acrescentar ou retirar algum critério já proposto no modelo de portfólio de
Kraljic (1983).
c) Validar, posteriormente, os resultados obtidos em função do método aplicado.
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Após a etapa da entrevista, foi utilizado o instrumento questionário que teve por objetivo
o levantamento das seguintes etapas:
a) Levantamento dos itens de compra utilizados na amostragem da pesquisa, conforme
Apêndice C e descrição dos mesmos na seção 6.4.
b) Elicitação dos pesos dos critérios das dimensões “importância da compra” e
“complexidade do mercado fornecedor”, conforme Apêndice E, bem como elicitar os
pesos dos critérios das dimensões “força do mercado fornecedor” e “força da empresa
compradora, conforme Apêndice H.
c) Avaliação dos itens comprados com base nos critérios do modelo, conforme Apêndice
F.
d) Avaliação da força do Hospital em relação à força do mercado fornecedor dos itens
classificados como estratégicos, conforme Apêndice I.

Na fase de análise dos dados, foi utilizado o método multicritério de apoio à decisão
Fuzzy-TOPSIS visando classificar os itens comprados e, posteriormente, classificar o
posicionamento estratégico do Hospital, conforme descrito no Capítulo 7.
Foi realizada a análise de sensibilidade, descrita na seção 7.3 e após esta etapa, foi
efetivada a validação dos resultados e a discussão dos mesmos, conforme descrito no Capítulo
8.
O próximo capítulo descreverá a estruturação do problema.
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6. ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA
Um modelo de decisão constitui a representação simplificada da realidade, conforme
citado anteriormente. Neste capítulo, será, brevemente, descrito o contexto hospitalar, que
serviu de base para este estudo e, na sequência, serão descritos os elementos necessários à
estruturação do modelo de decisão.

6.1 CONTEXTO DE APLICAÇÃO
Fundado no ano 2000 na cidade de Natal/RN, o Hospital onde este estudo se realiza,
trabalha nas mais diversas áreas de atendimento especializado, sendo referência no estado do
RN. O setor de compras do Hospital é composto por oito profissionais, divididos em duas
equipes em função do tipo de material, complexidade da compra e custo. Uma equipe de cinco
funcionários é responsável pela compra dos materiais do tipo OPME (órteses, próteses e
materiais especiais). Os demais materiais (medicamentos, material de hotelaria, nutrição e
material administrativo) são comprados por uma equipe de três funcionários.
O setor de compras é uma área crítica da empresa. De todos os custos do Hospital, no
ano de 2014, os gastos com compras chegaram a 45,65%. Além dos altos custos envolvidos, a
complexidade de compras também está associada ao tipo de serviço prestado. Por ser uma
empresa que trata com responsabilidade a vida humana, a ruptura de estoque de um item pode
ter consequências sérias.
Atualmente, o método utilizado para avaliação dos itens comprados no Hospital é a
curva ABC. Com base nessa classificação, são analisados, para os itens de classe A, em especial
os medicamentos: o valor total em estoque, prazos de validade, acurácia de estoque e
comparativo do preço comprado e quanto está sendo pago pelos planos de saúde, verificando,
nessa última informação, se está ocorrendo perda financeira. Considerando o alto custo de
estocagem, a falta de espaço físico e o risco de avaria de material, a estratégia é de manter
estoques baixos e buscar tempos de ressuprimento menores junto aos fornecedores.
O processo operacional de compras e a gestão de fornecedores são realizados por meio
do Portal BIOnexo®, responsável por uma rede de relacionamentos com mais de 30 mil agentes
do segmento hospitalar e com operação no Brasil, Argentina, México e Espanha. O Portal
BIOnexo® pertence à empresa de mesmo nome que desenvolve soluções de e-commerce
hospitalar, integrando hospitais e toda a cadeia produtiva do setor.
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Por meio do portal, é possível verificar todas as informações necessárias para efetuar a
compra e ainda realizar um comparativo entre as informações disponibilizadas pelos
fornecedores, tais como: quantidade em estoque, preço de venda, prazos de entrega, data de
fabricação e validade, situação do alvará de funcionamento, farmacêutico responsável e
situação da documentação do mesmo, entre outros. Além desses dados, é possível cadastrar e
também consultar reclamações e outras informações complementares acerca da experiência de
compra.
O Portal BIOnexo® não é, apenas, uma ferramenta de consulta de informações, mas,
nele, se realizam todas as etapas do processo de compra e avaliação de fornecedores. Quando
se trata de materiais de alto custo, procura-se manter um contato direto com o fornecedor para
uma negociação de valores e prazos de pagamento. O que ficar acordado no contato entre
comprador e fornecedor, é registrado no Portal.
A gestora de compras do referido Hospital citou os seguintes fatores complicadores do
mercado de fornecimento que tornam mais crítica a atividade de compras hospitalar:


A quantidade de fornecedores disponíveis que, para alguns itens, é pequena.



A indústria farmacêutica que limita, em algumas circunstâncias, de quais distribuidores
se pode comprar.



O preço de tabela pago pelo item por cada plano de saúde, é diferenciado entre eles e,
algumas vezes, está abaixo do preço de venda dos fornecedores.



Acordos implícitos de preços entre fornecedores, praticados para alguns itens.



A ausência de produtos substitutivos para alguns itens de alto custo.



Em alguns casos, determinadas marcas são solicitadas pela equipe médica em função
da qualidade do item. Nesses casos, mesmo que haja produtos substitutos com preços
inferiores, não é possível a negociação, prevalecendo a solicitação médica.



Prazo de entrega é crítico para o ramo hospitalar.

Em relação às características de alguns dos itens comprados que tornam mais
crítica a atividade de compras do ramo hospitalar, a gestora de compras apontou:


A falta de estoque de alguns itens, pode gerar sequelas graves e até risco de morte a um
paciente.



O alto custo de alguns itens torna o processo de compras mais complexo e demorado,
requerendo liberação da diretoria para compra.
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A próxima seção irá tratar da definição dos critérios para compor o modelo
desenvolvido.

6.2 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS
Uma das primeiras etapas para aplicar o método Fuzzy-TOPSIS é identificar o conjunto
de critérios, de acordo com o problema de pesquisa.
Neste sentido, foi explicado para a gestora de compras os critérios indicados na Teoria
de Portfólio de Compras de Kraljic (1983) e verificado aqueles que tinham pertinência com a
realidade Hospitalar.
A primeira etapa do modelo de portfólio de compras de Kraljic (1983) é a classificação
dos itens comprados, com base na análise das dimensões “importância da compra” e
“complexidade do fornecimento”.
Neste estudo, os critérios utilizados para analisar a dimensão “importância da compra”
foram: rentabilidade, crescimento do negócio, custo total e risco. Os três primeiros critérios
foram extraídos entre os critérios sugeridos por Kraljic (1983). O critério risco, que trata do
impacto que a ausência de um item pode gerar de risco de morte ou sequela a um paciente, foi
incluído ao modelo por se tratar de uma variável importante para o ramo Hospitalar, tendo assim
influência na importância do item comprado.
Já os critérios utilizados para analisar a dimensão “complexidade do fornecimento”
foram: escassez da oferta, barreiras à entrada, avanço tecnológico e lead time. Assim como
ocorreu na dimensão “importância da compra”, os três primeiros critérios foram extraídos entre
os critérios sugeridos por Kraljic (1983). O critério lead time foi incluído ao modelo por se
tratar de uma variável importante para o ramo Hospitalar, tendo assim influência na importância
do item comprado.
A descrição dos critérios, envolvidos na análise das dimensões “importância da compra”
e “complexidade do fornecimento”, está disponível no Apêndice D.
A Figura 22 ilustra os critérios selecionados para compor a etapa de classificação dos
itens comprados, no modelo desenvolvido neste estudo.
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Figura 22 - Critérios de Classificação dos Itens Comprados no Modelo Desenvolvido

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.

A segunda etapa do modelo de portfólio de compras de Kraljic (1983) refere-se à
classificação do posicionamento estratégico, realizada a partir da análise das dimensões “força
do mercado fornecedor” e “força da empresa compradora”.
Na análise da mensuração da força do mercado fornecedor foram usados os critérios:
utilização da capacidade ou risco de gargalo, estrutura de custos e preços, singularidade do
produto e barreiras de entrada. Na análise da mensuração da força da empresa compradora,
foram usados os critérios: dimensão do volume comprado, crescimento da demanda versus
crescimento da capacidade, utilização da capacidade das unidades principais e estrutura
financeira. Todos os critérios, utilizados nessas dimensões, foram extraídos da obra de Kraljic
(1983).
A descrição dos critérios envolvidos na análise da força do mercado fornecedor e força
da empresa compradora, consta no Apêndice G.
A Figura 23 ilustra os critérios selecionados para compor a etapa de classificação do
posicionamento estratégico, no modelo desenvolvido neste estudo.
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Figura 23 - Critérios de Classificação do Posicionamento Estratégico no Modelo
Desenvolvido

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

A próxima seção trata da escolha dos decisores que compõem o modelo.

6.3 DEFINIÇÃO DOS DECISORES
Com base na definição dos critérios que irão compor o modelo, foi possível definir os
decisores para avaliar os itens de compra em relação a cada critério; são estes: o gestor de
compras do Hospital, um médico, e o gestor de faturamento.
A escolha por profissionais de áreas diferentes, deve-se à necessidade de conhecimentos
específicos para avaliar os critérios envolvidos no modelo. O critério “risco” e o critério
“avanço tecnológico” foram avaliados por um profissional da equipe médica. Já o critério
“rentabilidade” foi avaliado pelo gestor de faturamento do Hospital. Os demais critérios foram
avaliados pelo gestor de compras.
A próxima secção irá tratar da escolha das alternativas para compor a amostra de itens
de compras hospitalares usada no modelo.

6.4 COMPOSIÇÃO DAS ALTERNATIVAS
A definição das alternativas foi realizada pelo gestor de compras do Hospital, sendo
selecionada uma amostra de 12 itens, para ser utilizada neste trabalho. O Quadro 8 apresenta os
itens utilizados na amostra com uma breve descrição.
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Quadro 8 - Descrição dos Itens de Compra Utilizados como Amostra
ITENS DE COMPRA

DESCRIÇÃO

A1. Manta térmica de corpo

Manta

utilizada

inteiro

frequentemente,

para
em

evitar

hipotermia,

pacientes

situação

submetidos

a

apresentada,
procedimentos

anestésicos/cirúrgicos.
A2. Stent coronário

Prótese colocada nas artérias para evitar a obstrução das artérias
coronárias.

A3. Compressa neurocirúrgica

Utilizadas na proteção do tecido cerebral e tecido nervoso central em
cirurgias.

A4. Ambisome FA 50mg

Medicamento indicado no tratamento de infecções fungicas e micoses
gravíssimas, sistêmicas e profundas.

A5. Conjunto para implante

Dispositivo eletrônico parcialmente implantado, indicado para pacientes

coclear

com surdez total ou severas que não respondem a aparelhos auditivos
convencionais.

6. Conjunto para drenagem

É utilizado com os cateteres de aspiração do pneumotórax quando a

pneumotorax

expansão pulmonar continuar incompleta após a aspiração mecânica de ar,
permitindo a re-expansão pulmonar contínua por força natural, evitando o
refluxo de ar imprevisto no espaço pleural.

A7. Prótese ortopédica para

Prótese utilizada nas cirurgias de quadril onde existe a necessidade de

quadril

substituição de alguma articulação doente por material sintético, de modo
a devolver o movimento e eliminar dores em pacientes.

A8. Tela de prolene

Tela não absorvível pelo organismo, indicada em cirurgias reparadores de
hérnias.

A9. Prothromplex T FA- 600UI

Medicamento indicado para tratamento e profilaxia de distúrbios graves de
coagulação do sangue.

A10. Sonda naso-enteral nº12

Utilizada em paciente impossibilitado de alimentação oral regular
(mastigação/deglutição e passagem pelo esôfago). Permite a infusão de
soluções enterais (alimentação, água, medicamentos, soro) no estômago e
intestino alto.

A11. Cateter para hidratação

Utilizado na administração de medicamento via endovenosa.

venosa
A12. Sonda uretral nº 14

Utilizado para drenagem da urina em especial, nos casos de pré e pós
cirúrgicos.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.
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A escolha dos itens para compor a amostra foi realizada pelo gestor de compras do
Hospital e se deu baseado nas diferentes características de criticidade de compra e
complexidade de fornecimento que os itens apresentavam, visando a contemplar a teoria
analisada.
A próxima seção irá tratar dos termos linguísticos utilizados no modelo.

6.5 DEFINIÇÃO DOS TERMOS LINGUÍSTICOS
Os decisores avaliaram a importância relativa dos critérios e a avaliação das alternativas
que compõem o modelo, por meio de escalas semânticas. As escalas foram compostas por
termos linguísticos para indicar diferentes níveis de desempenho.
Assim como no trabalho de Chen, Lin e Huang (2006) e Shiraz, Şengül e Eren (2014),
os termos linguísticos foram expressos por meio de funções de pertinência trapezoidais
consideradas por esses autores indicadas para capturar a incerteza e imprecisão das avaliações
linguísticas.
Foram adotadas escalas com sete pontos para avaliação das alternativas, como no
trabalho de Chen, Lin e Huang (2006), e escalas de cinco pontos para ponderação dos critérios,
como no estudo de Lima Junior e Carpinetti (2015).
A Tabela 1 apresenta os termos linguísticos e seus respectivos números fuzzy
trapezoidais, utilizados neste estudo na ponderação da importância relativa dos critérios do
modelo.
Tabela 1 – Termos Linguísticos para Avaliação da Importância Relativa dos Critérios
Termos Linguísticos

Sigla

Número Fuzzy

Importância Baixíssima

IBX

(0,00; 0,15; 0,20; 0,20)

Importância Baixa

IB

(0,20; 0,30; 0,40; 0,40)

Importância Moderada

IM

(0,40; 0,50; 0,60; 0,60)

Importância Alta

IA

(0,60; 0,70; 0,80; 0,90)

Importância Extrema

IE

(0,80; 0,90; 1,00; 1,00)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

A Tabela 2 apresenta os termos linguísticos e seus respectivos números fuzzy
trapezoidais, utilizados neste estudo para avaliar as alternativas nos critérios da dimensão
“importância da compra”.
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Tabela 2 – Termos Linguísticos Utilizados na Avaliação das Alternativas nos Critérios
da Dimensão "Importância da Compra"
Termos Linguísticos

Sigla

Número Fuzzy

IN

(0,0; 0,0; 0,10; 0,20)

BSI

(0,05; 0,15; 0,15; 0,20)

Baixa influência

BI

(0,20; 0,30; 0,40; 0,50)

Influência moderada

IM

(0,40; 0,50; 0,50; 0,60)

Influência alta

IA

(0,50; 0,60; 0,70; 0,80)

IMA

(0,70; 0,80; 0,80; 0,90)

IE

(0,80; 0,90; 1,00; 1,00)

Influência nula
Baixíssima influência

Influência muito alta
Influência Extrema

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

A Tabela 3 apresenta os termos linguísticos e seus respectivos números fuzzy
trapezoidais utilizados neste estudo para avaliar as alternativas nos critérios da dimensão
“complexidade do fornecimento”.

Tabela 3 – Termos Linguísticos Utilizados na Avaliação das Alternativas nos Critérios
da Dimensão "Complexidade do Fornecimento"
Termos Linguísticos

Sigla

Número Fuzzy

DN

(0,0; 0,0; 0,10; 0,20)

BSD

(0,05; 0,15; 0,15; 0,20)

Baixa Dificuldade

BD

(0,20; 0,30; 0,40; 0,50)

Dificuldade Moderada

DM

(0,40; 0,50; 0,50; 0,60)

Dificuldade Alta

DA

(0,50; 0,60; 0,70; 0,80)

DMA

(0,70; 0,80; 0,80; 0,90)

DE

(0,80; 0,90; 1,00; 1,00)

Dificuldade Nula
Baixíssima Dificuldade

Dificuldade Muito Alta
Dificuldade Extrema

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

A Tabela 4 apresenta os termos linguísticos e seus respectivos números fuzzy
trapezoidais, utilizados na etapa de classificação do posicionamento estratégico. Os mesmos
foram utilizados para avaliar as alternativas nos critérios das dimensões “força da empresa
compradora” e “força do mercado fornecedor.
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Tabela 4 – Termos Linguísticos Utilizadas na Avaliação das Alternativas nos Critérios
das Dimensões " Força da Empresa Compradora" e "Força do Mercado Fornecedor"
Termos Linguísticos

Sigla

Número Fuzzy

Baixo

B

(0,00; 0,10; 0,20; 0,40)

Médio

M

(0,30; 0,40; 0,60; 0,70)

Alto

A

(0,70; 0,80; 1,00; 1,00)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

O próximo capítulo apresenta os resultados obtidos no modelo de portfólio de compras
hospitalar, operacionalizado por meio da aplicação do método Fuzzy-TOPSIS.
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7. RESULTADOS OBTIDOS
Neste capítulo, serão apresentadas as etapas desenvolvidas na solução do modelo,
visando:
ETAPA 1 - Classificar os itens hospitalares nos quadrantes da matriz de portfólio de
Kraljic (1983). A etapa 1, descrita na seção 7.1, foi dividida em três fases:
Fase I - Avaliar os itens com base nos critérios da dimensão importância de compra.
Fase II - Avaliar os itens com base nos critérios da dimensão complexidade do
fornecimento.
Fase III - Classificar os itens nas categorias da matriz de portfólio de compras.

ETAPA 2 – Classificar o posicionamento estratégico do Hospital em relação aos
fornecedores dos itens classificados como estratégicos na etapa 1. A etapa 2, descrita na seção
7.2, foi dividida em três fases:
Fase I - Avaliar o poder de barganha dos fornecedores.
Fase II - Avaliar o poder de barganha da empresa compradora.
Fase III - Classificar os relacionamentos na matriz de posicionamento estratégico.
A Figura 24 ilustra as etapas seguidas para a solução do modelo proposto.
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Figura 24 - Etapas da Solução do Modelo

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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7.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS NA MATRIZ DE PORTFÓLIO POR MEIO DO
MÉTODO FUZZY-TOPSIS

O objetivo desta etapa é classificar, nos quadrantes da matriz de portfólio de compras
Kraljic (1983), os 12 itens de compras hospitalares utilizados como amostra neste estudo. Como
o modelo teórico de portfólio de compras trata da classificação dos itens baseado no
desempenho destes em duas dimensões distintas (importância de compra e complexidade de
fornecimento), o método fuzzy-TOPSIS foi aplicado em três fases, a saber:

Fase 1:
I.

Aplicação do método fuzzy-TOPSIS na avaliação dos 12 itens com base nos
quatro critérios da dimensão importância da compra.

II.

Os itens foram classificados conforme as regras de decisão abaixo, com base nos
resultados do CCi, de modo que:
CCi ϵ [0.0, 0.50] - Importância de compra baixa
CCi ϵ [0.51, 1.0] - Importância de compra alta

Fase 2:
III.

Aplicação do método fuzzy-TOPSIS na avaliação dos 12 itens com base nos
quatro critérios da dimensão complexidade do fornecimento.

IV.

Os itens foram classificados conforme as regras de decisão abaixo, com base nos
resultados do CCi, de modo que:
CCi ϵ [0.0, 0.50] - Complexidade de fornecimento baixa
CCi ϵ [0.51, 1.0] - Complexidade de fornecimento alta

Fase 3:
I.

Após a aplicação do método fuzzy-TOPSIS nas fases 1 e 2, foram formados pares
ordenados dos resultados dos CCi dos itens em ambas as fases, visando a
classificá-los conforme a matriz de portfólio de compras de Kraljic (1983),
conforme as regras de decisão constantes na Tabela 5:
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Tabela 5 - Regras de Decisão para Classificação dos Itens
Classificação na dimensão
Importância de Compra

Classificação na dimensão
Complexidade de Fornecimento

Classificação na Matriz Portfólio

CCi ϵ [0.00, 0.50]

CCi ϵ [0.00, 0.50]

Item Não-críitico

CCi ϵ [0.00, 0.50]

CCi ϵ [0.51, 1.00]

Item Gargalo

CCi ϵ [0.51, 1.00]

CCi ϵ [0.00, 0.50]

Item Alavancagem

CCi ϵ [0.51, 1.00]

CCi ϵ [0.51, 1.00]

Item Estratégico

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Na sequência, serão apresentados os resultados primeiramente da Fase 1, que
correspondem à avaliação das alternativas com base nos critérios da dimensão importância da
compra, seguindo os nove passos do método Fuzzy-TOPSIS, conforme descrito na seção 4.2
deste trabalho.

ETAPA 1 – Fase I

PASSO 1: Identificar o conjunto de critérios da dimensão importância da compra,
conforme seção 6.2, que irão nortear a avaliação das alternativas, descritas na seção 6.4 e
constituído o grupo de decisores, conforme seção 6.3.

PASSO 2: Escolher os termos linguísticos apropriados para mensurar a importância
relativa dos critérios e para avaliar o desempenho das alternativas em relação a esses critérios,
descritas nas Tabelas 1 e 2, conforme seção 6.5.

PASSO 3: Agregar os valores linguísticos de cada um dos decisores, em relação à
ponderação dos critérios j e alternativas i, conforme Tabela 6.
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Tabela 6 - Avaliação dos Itens e Critérios da Dimensão Importância da Compra
C1

C2

C3

C4

A1

IA

BSI

BI

BSI

A2

IA

IA

IA

IE

A3

BI

IM

BSI

IM

A4

BI

IA

IM

BI

A5

IE

IE

IE

IMA

A6

IA

BI

BI

IA

A7

IMA

IA

IMA

IMA

A8

BI

IM

BI

BSI

A9

IM

IA

IM

IA

A10

BSI

IM

IN

BI

A11

IN

BSI

IN

IE

A12

BSI

BSI

IN

BI

IA

IM

IE

IA

PESO DO CRITÉRIO

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.

PASSO 4: Construir a matriz de decisão fuzzy, na qual os valores linguísticos foram
associados a números fuzzy trapezoidais, conforme Tabela 7.
Tabela 7 - Matriz de Decisão Fuzzy da Dimensão Importância da Compra
C1

C2

C3

C4

A1

(5, 6, 7, 8)

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

(2, 3, 4, 5)

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

A2

(5, 6, 7, 8)

(5, 6, 7, 8)

(5, 6, 7, 8)

(8, 9, 10, 10)

A3

(2, 3, 4, 5)

(4, 5, 5, 6)

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

(4, 5, 5, 6)

A4

(2, 3, 4, 5)

(5, 6, 7, 8)

(4, 5, 5, 6)

(2, 3, 4, 5)

A5

(8, 9, 10, 10)

(8, 9, 10, 10)

(8, 9, 10, 10)

(7, 8, 8, 9)

A6

(5, 6, 7, 8)

(2, 3, 4, 5)

(2, 3, 4, 5)

(5, 6, 7, 8)

A7

(7, 8, 8, 9)

(5, 6, 7, 8)

(7, 8, 8, 9)

(7, 8, 8, 9)

A8

(2, 3, 4, 5)

(4, 5, 5, 6)

(2, 3, 4, 5)

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

A9

(4, 5, 5, 6)

(5, 6, 7, 8)

(4, 5, 5, 6)

(5, 6, 7, 8)

A10

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

(4, 5, 5, 6)

(0, 0, 1, 2)

(2, 3, 4, 5)

A11

(0, 0, 1, 2)

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

(0, 0, 1, 2)

(8, 9, 10, 10)

A12

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

(0.5, 1.5, 1.5, 2)

(0, 0, 1, 2)

(2, 3, 4, 5)

PESO DO CRITÉRIO

(0.6, 0.7, 0.8, 0.8)

(0.4, 0.5, 0.6, 0.6)

(0.8, 0.9, 1.0, 1.0)

(0.6, 0.7, 0.8, 0.8)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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PASSO 5: Obter a matriz de decisão fuzzy normalizada e ponderada conforme descrita
no passo 5 da seção 4.2. Como a escala utilizada neste estudo já estava normalizada, foi
necessária, apenas, a etapa de ponderação.
A ponderação da matriz fuzzy foi obtida por meio da multiplicação da matriz
normalizada, pela importância relativa de cada critério.
Como exemplo, a ponderação para a alternativa A1 no critério C1, foi realizada:
𝑣𝑣�11 = (0.50, 0.60, 0.70, 0.80) ⊗ (0.60, 0.70, 0.80, 0.80) = (0.30, 0.42, 0.56, 0.64)
Apesar de a avalição das alternativas e critérios ter contado com a participação de três
decisores, não foi necessário realizar agregação dos pesos, visto que cada decisor tratou de
avaliar critérios específicos de seu conhecimento, sendo que nenhum critério foi avaliado por
mais de um decisor. A Tabela 8 mostra a matriz fuzzy ponderada.
Tabela 8 - Matriz Fuzzy Ponderada da Dimensão Importância da Compra
C1

C2

C3

C4

A1

(0.30, 0.42, 0.56, 0.64)

(0.02, 0.08, 0.09, 0.12)

(0.16, 0.27, 0.40, 0.50)

(0.03, 0.11, 0.12, 0.16)

A2

(0.30, 0.42, 0.56, 0.64)

(0.20, 0.30, 0.42, 0.48)

(0.40, 0.54, 0.70, 0.80)

(0.48, 0.63, 0.80, 0.80)

A3

(0.12, 0.21, 0.32, 0.40)

(0.16, 0.25, 0.30, 0.36)

(0.04, 0.14, 0.15, 0.20)

(0.24, 0.35, 0.40, 0.48)

A4

(0.12, 0.21, 0.32, 0.40)

(0.20, 0.30, 0.42, 0.48)

(0.32, 0.45, 0.50, 0.60)

(0.12, 0.21, 0.32, 0.40)

A5

(0.48, 0.63, 0.80, 0.80)

(0.32, 0.45, 0.60, 0.60)

(0.64, 0.81, 1.00, 1.00)

(0.42, 0.56, 0.64, 0.72)

A6

(0.30, 0.42, 0.56, 0.64)

(0.08, 0.15, 0.24, 0.30)

(0.16, 0.27, 0.40, 0.50)

(0.30, 0.42, 0.56, 0.64)

A7

(0.42, 0.56, 0.64, 0.72)

(0.20, 0.30, 0.42, 0.48)

(0.56, 0.72, 0.80, 0.90)

(0.42, 0.56, 0.64, 0.72)

A8

(0.12, 0.21, 0.32, 0.40)

(0.16, 0.25, 0.30, 0.36)

(0.16, 0.27, 0.40, 0.50)

(0.03, 0.11, 0.12, 0.16)

A9

(0.24, 0.35, 0.40, 0.48)

(0.20, 0.30, 0.42, 0.48)

(0.32, 0.45, 0.50, 0.60)

(0.30, 0.42, 0.56, 0.64)

A10

(0.03, 0.11, 0.12, 0.16)

(0.16, 0.25, 0.30, 0.36)

(0.00, 0.00, 0.10, 0.20)

(0.12, 0.21, 0.32, 0.40)

A11

(0.00, 0.00, 0.08, 0.16)

(0.02, 0.08, 0.09, 0.12)

(0.00, 0.00, 0.10, 0.20)

(0.48, 0.63, 0.80, 0.80)

A12

(0.03, 0.11, 0.12, 0.16)

(0.02, 0.08, 0.09, 0.12)

(0.00, 0.00, 0.10, 0.20)

(0.12, 0.21, 0.32, 0.40)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

PASSO 6: Calcular a solução ideal positiva fuzzy (FPIS) e a solução ideal negativa fuzzy
(FNIS). Os valores de FPIS e FNIS encontrados constam na Tabela 9.
Tabela 9 - FPIS e FNIS da Dimensão Importância da Compra
C1

C2

C3

C4

FPIS (A*)

(0.80, 0.80, 0.80, 0,80)

(0.60, 0.60, 0.60, 0.60)

(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)

(0.80, 0.80, 0.80, 0,80)

FNIS (A⁻)

(0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

(0.02, 0.02, 0.02, 0.02)

(0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

(0.03, 0.03, 0.03, 0.03)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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PASSO 7: Calcular por meio do método do vértice, a distância d* e d -, de cada
alternativa em relação ao FPIS e FNIS, conforme segue:

1
𝑑𝑑(𝑚𝑚, 𝑛𝑛) = � [(𝑚𝑚1 − 𝑛𝑛1 )2 + (𝑚𝑚2 − 𝑛𝑛2 )2 + (𝑚𝑚3 − 𝑛𝑛3 )2 + (𝑚𝑚4 − 𝑛𝑛4 )2 ]
4
Para exemplificar, O valor de d* para alternativa A1, foi calculado conforme segue:

1

𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴∗ ) = �4 [(0.30 − 0.80)2 + (0.42 − 0.80)2 + (0.56 − 0.80)2 + (0.64 − 0.80)2 ] +
1

� [(0.02 − 0.60)2 + (0.08 − 0.60)2 + (0.09 − 0.60)2 + (0.12 − 0.60)2 ] +
4

1

� [(0.16 − 1.00)2 + (0.27 − 1.00)2 + (0.40 − 1.00)2 + (0.50 − 1.00)2 ] +
4

1

� [(0.03 − 0.80)2 + (0.11 − 0.80)2 + (0.12 − 0.80)2 + (0.16 − 0.80)2 ]
4

𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴∗ ) = (0.35 + 0.53 + 0.68 + 0.70) = 2,25
O valor de d- para a mesma alternativa A1, foi calculado conforme segue:

1

𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴− ) = �4 [(0.30 − 0.00)2 + (0.42 − 0.00)2 + (0.56 − 0.00)2 + (0.64 − 0.00)2 ] +
1

� [(0.02 − 0.02)2 + (0.08 − 0.02)2 + (0.09 − 0.02)2 + (0.12 − 0.02)2 ] +
4
1

� [(0.16 − 0.00)2 + (0.27 − 0.00)2 + (0.40 − 0.00)2 + (0.50 − 0.00)2 ] +
4
1

� [(0.03 − 0.03)2 + (0.11 − 0.03)2 + (0.12 − 0.03)2 + (0.16 − 0.03)2 ]
4

𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴∗ ) = (0.50 + 0.07 + 0.36 + 0.09) = 1,01
A Tabela 10 demonstra as distâncias d* e d -, em relação às soluções ideais positivas
(FPIS) e soluções ideais negativas (FNIS), para cada alternativa, em cada critério.
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Tabela 10 - Distâncias d* e d- da Dimensão Importância da Compra.

C1

C2

C3

C4

∑

d(A 1 , A * )

0,35

0,53

0,68

0,70

2,25

d(A 1 , A - )

0,50

0,07

0,36

0,09

1,01

d(A 2 , A )

0,35

0,27

0,42

0,18

1,22

d(A 2 , A - )

0,50

0,35

0,63

0,66

2,13

d(A 3 , A * )

0,55

0,34

0,87

0,44

2,20

d(A 3 , A )

0,28

0,26

0,14

0,35

1,03

d(A 4 , A * )

0,55

0,27

0,54

0,55

1,91

d(A 4 , A - )

0,28

0,35

0,48

0,26

1,36

d(A 5 , A * )

0,18

0,16

0,20

0,24

0,79

d(A 5 , A - )

0,69

0,49

0,88

0,57

2,62

d(A 6 , A * )

0,35

0,42

0,68

0,35

1,79

d(A 6 , A - )

0,50

0,19

0,36

0,47

1,51

d(A 7 , A * )

0,24

0,27

0,28

0,24

1,04

d(A 7 , A - )

0,60

0,35

0,76

0,57

2,26

d(A 8 , A * )

0,55

0,34

0,68

0,70

2,27

d(A 8 , A - )

0,28

0,26

0,36

0,09

0,99

d(A 9 , A * )

0,44

0,27

0,54

0,35

1,60

d(A 9 , A - )

0,38

0,35

0,48

0,47

1,67

d(A 10 , A * )

0,70

0,34

0,93

0,55

2,51

d(A 10 , A - )

0,11

0,26

0,11

0,26

0,74

d(A 11 , A * )

0,74

0,53

0,93

0,18

2,38

d(A 11 , A - )

0,09

0,07

0,11

0,66

0,93

d(A 12 , A * )

0,70

0,53

0,93

0,55

2,70

d(A 12 , A - )

0,11

0,07

0,11

0,26

0,55

*

-

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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PASSO 8: Calcular o coeficiente de proximidade (CCi) de cada alternativa. Os valores
encontrados estão apresentados na Tabela 11:
Tabela 11 - Cálculo de CCi da Dimensão Importância da Compra
di*

di-

CCi

A1

2,25

1,01

0,31

A2

1,22

2,13

0,64

A3

2,20

1,03

0,32

A4

1,91

1,36

0,42

A5

0,79

2,62

0,77

A6

1,79

1,51

0,46

A7

1,04

2,26

0,69

A8

2,27

0,99

0,30

A9

1,60

1,67

0,51

A10

2,51

0,74

0,23

A11

2,38

0,93

0,28

A12

2,70

0,55

0,17

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

PASSO 9: As alternativas foram ordenadas, de acordo com a ordem decrescente dos
CCi, e classificadas conforme a regra de decisão, tal que:
CCi ϵ [0.0, 0.50] - Importância de compra baixa
CCi ϵ [0.51, 1.0] - Importância de compra alta
A Tabela 12 mostra a classificação dos itens na dimensão importância da compra, de
acordo com os CCi encontrados e regras de decisão acima estabelecidas.
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Tabela 12 - Classificação dos Itens na Dimensão Importância da Compra
CCi

Status

A5

0,77

Importância de Compra Alta

A7

0,69

Importância de Compra Alta

A2

0,64

Importância de Compra Alta

A9

0,51

Importância de Compra Alta

A6

0,46

Importância de Compra Baixa

A4

0,42

Importância de Compra Baixa

A3

0,32

Importância de Compra Baixa

A1

0,31

Importância de Compra Baixa

A8

0,30

Importância de Compra Baixa

A11

0,28

Importância de Compra Baixa

A10

0,23

Importância de Compra Baixa

A12

0,17

Importância de Compra Baixa

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

Definida a classificação dos itens para a dimensão importância de compra, foi iniciada
a Fase II, ou seja, foram efetivados os mesmos nove passos do método fuzzy-TOPSIS descritos
na seção 4.2, para avaliação dos itens com base nos critérios da dimensão complexidade do
fornecimento.

ETAPA 1 – Fase II

A Tabela 13 mostra a avaliação baseada em valores linguísticos para as alternativas,
levando em consideração os critérios da dimensão complexidade de fornecimento.
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Tabela 13 - Avaliação dos Itens e Critérios da Dimensão Complexidade do Fornecimento
C5

C6

C7

C8

A1

DMA

DMA

BD

DMA

A2

DMA

DA

BD

DN

A3

DMA

DA

DM

DM

A4

DE

DMA

DE

DN

A5

DMA

DE

DE

BD

A6

DE

DMA

BD

BD

A7

DA

DA

DMA

BD

A8

DE

DMA

DM

DA

A9

DMA

DMA

DE

DA

A10

DMA

DMA

BD

DMA

A11

BSD

BSD

BSD

BSD

A12

BSD

BSD

BSD

DN

PESO DO CRITÉRIO

IE

IA

IM

IB

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

A Tabela 13 foi, posteriormente, associada à números fuzzy trapezoidais, determinados
os FPIS e FNIS, calculadas as distâncias d* e d-, calculado o coeficiente de proximidade (CCi)
para cada alternativa e determinado o status de cada alternativa conforme regra de decisão
estabelecida. A Tabela 14 demonstra o resultado final das alternativas para essa dimensão.

Tabela 14 - Classificação dos Itens na Dimensão Complexidade do Fornecimento
di*

di-

CCi

Status

A1

1,08

1,78

0,62

Complexidade de Fornecimento Alta

A2

1,41

1,43

0,50

Complexidade de Fornecimento Baixa

A3

1,19

1,64

0,58

Complexidade de Fornecimento Alta

A4

0,97

1,94

0,67

Complexidade de Fornecimento Alta

A5

0,90

2,02

0,69

Complexidade de Fornecimento Alta

A6

1,13

1,75

0,61

Complexidade de Fornecimento Alta

A7

1,24

1,63

0,57

Complexidade de Fornecimento Alta

A8

0,97

1,92

0,67

Complexidade de Fornecimento Alta

A9

0,87

2,03

0,70

Complexidade de Fornecimento Alta

A10

1,08

1,78

0,62

Complexidade de Fornecimento Alta

A11

2,44

0,32

0,12

Complexidade de Fornecimento Baixa

A12

2,46

0,31

0,11

Complexidade de Fornecimento Baixa

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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Definida a classificação dos itens nas dimensões de importância de compra e
complexidade de fornecimento, foi iniciada a Fase III, ou seja, foram formados pares ordenados
dos resultados dos CCi dos itens em ambas as fases, visando classificá-los conforme a matriz
de portfólio de compras de Kraljic (1983), seguindo as regras de decisão, constantes na Tabela
5. A Tabela 15 mostra a classificação final dos itens na matriz de portfólio de compras de Kraljic
(1983).

Tabela 15 - Classificação dos Itens na Matriz de Portfólio de Compras de Kraljic (1983)
CCi - Importância da Compra CCi - Complexidade do Fornecimento

Classificação

A1

0,31

0,62

Item Gargalo

A2

0,64

0,50

Item Alavancagem

A3

0,32

0,58

Item Gargalo

A4

0,42

0,67

Item Gargalo

A5

0,77

0,69

Item Estratégico

A6

0,46

0,61

Item Gargalo

A7

0,69

0,57

Item Estratégico

A8

0,30

0,67

Item Gargalo

A9

0,51

0,70

Item Estratégico

A10

0,23

0,62

Item Gargalo

A11

0,28

0,12

Item Não- Crítico

A12

0,17

0,11

Item Não- Crítico

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

Os resultados obtidos, por meio da aplicação do método Fuzzy-TOPSIS, possibilitaram
a classificação dos itens de compras do Hospital, conforme a matriz de portfólio de compras
proposta por Kraljic (1983).
O Gráfico 1 ilustra o posicionamento de cada item avaliado nos quadrantes da matriz,
facilitando o entendimento da classificação proposta, bem como a distância entre as
alternativas. O posicionamento das alternativas no gráfico corresponde ao par ordenado dos
valores atribuídos a cada uma delas nos cálculos do CCi das dimensões de importância de
compra e complexidade de fornecimento.
Para exemplificar, o posicionamento da alternativa A5, no Gráfico 1, é formado pelos
valores de CCi calculados para mesma, na dimensão importância da compra (CCi = 0,77) e na
dimensão complexidade do fornecimento (CCi = 0,69).
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Gráfico 1 - Matriz de Portfólio de Compras de Itens Hospitalares

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

A próxima etapa do modelo desenvolvido trata de analisar a força do mercado
fornecedor, em relação à força do Hospital, para os itens classificados como estratégicos. Desse
modo, a seção a seguir descreverá a aplicação do método Fuzzy-TOPSIS na análise das forças
visando identificar como está distribuído o poder de barganha entre esses.

7.2 CLASSIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO POR MEIO DO
MÉTODO FUZZY-TOPSIS

Esta etapa visa avaliar o posicionamento do poder de barganha do Hospital alvo deste
trabalho, em relação aos fornecedores dos itens estratégicos. O objetivo é identificar: se o
Hospital está vulnerável a seus fornecedores, pelo fato destes últimos estarem detendo o poder
de barganha; se o Hospital está em condições de vantagem, por deter o poder de barganha; ou
se existe equilíbrio de força entre às partes.
Assim, o Hospital e os fornecedores dos itens A5, A7 e A9, identificados como
estratégicos na etapa anterior, serão avaliados baseados nos critérios descritos no Apêndice G
deste estudo. Essa etapa foi dividida em três fases:
Fase 1:
I.

Aplicação do método fuzzy-TOPSIS na avaliação dos itens A5, A7 e A9, com
base critérios da dimensão força do mercado fornecedor.
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II. Classificação dos itens conforme os resultados do CCi, de modo que:
CCi ϵ [0.0, 0.33] - Força Baixa
CCi ϵ [0.34, 0.66] - Força Moderada
CCi ϵ [0.67, 1.00] - Força Alta
Fase 2:
I.

Aplicação do método fuzzy-TOPSIS na avaliação dos itens A5, A7 e A9, com
base critérios da dimensão força da empresa compradora.

II.

Classificação dos itens conforme os resultados do CCi, de modo que:
CCi ϵ [0.0, 0.33] - Força Baixa
CCi ϵ [0.34, 0.66] - Força Moderada
CCi ϵ [0.67, 1.00] - Força Alta

Fase 3:
I.

Após a aplicação do método fuzzy-TOPSIS nas fases 1 e 2, foram formados pares
ordenados dos resultados dos CCi dos itens em ambas as fases, visando a
classificá-los conforme a matriz de posicionamento estratégico de Kraljic
(1983), seguindo as regras de decisão mostrados na Tabela 16:

Tabela 16 – Regras de Decisão para Classificação do Posicionamento Estratégico
CCi - Força do Comprador

CCi - Força do Fornecedor

Status

CCi ϵ [0.34, 0.66]

CCi ϵ [0.00, 0.33]

Explorar

CCi ϵ [0.67, 1.00]

CCi ϵ [0.00, 0.33]

Explorar

CCi ϵ [0.67, 1.00]

CCi ϵ [0.34, 0.66]

Explorar

CCi ϵ [0.00, 0.33]

CCi ϵ [0.00, 0.33]

Balancear

CCi ϵ [0.34, 0.66]

CCi ϵ [0.34, 0.66]

Balancear

CCi ϵ [0.67, 1.00]

CCi ϵ [0.67, 1.00]

Balancear

CCi ϵ [0.00, 0.33]

CCi ϵ [0.34, 0.66]

Diversificar

CCi ϵ [0.00, 0.33]

CCi ϵ [0.67, 1.00]

Diversificar

CCi ϵ [0.34, 0.66]
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

CCi ϵ [0.67, 1.00]

Diversificar

Os nove passos do método Fuzzy-TOPSIS, descritos na seção 4.2, foram utilizados em
cada uma das fases I e II, visando identificar o posicionamento estratégico. As Tabelas geradas
em cada passo estão descritas no Apêndice J deste estudo.
A Tabela 17 mostra os dados de entrada, composta pelas avaliações das alternativas,
baseadas nos termos linguísticos, da dimensão força do mercado fornecedor.
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Tabela 17 – Avaliação dos Itens Estratégicos em Relação à Força do Mercado
Fornecedor
C1

C2

C3

C4

A5

M

A

M

A

A7

M

A

B

M

A9

M

A

M

M

PESO DO CRITÉRIO
IA
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

IM

IE

IB

A Tabela 17, posteriormente foi associada a números fuzzy trapezoidais, em seguida
foram determinados os FPIS e FNIS, calculadas as distâncias d* e d-, calculado o coeficiente de
proximidade (CCi) para cada alternativa e determinado o status de cada alternativa conforme
regra de decisão estabelecida. A Tabela 18 demonstra o resultado final das alternativas para
essa dimensão.

Tabela 18 - Classificação da Força do Mercado Fornecedor
CCi - Força do Mercado Fornecedor

Status

A5

0,59

Força Moderada

A7

0,40

Força Moderada

0,55

Força Moderada

A9
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

Procedimentos idênticos foram realizados aplicando o método Fuzzy-TOPSIS para
avaliação da força da empresa compradora. A Tabela 19 mostra os termos linguísticos que
serviram de dados de entrada para aplicação do método. As tabelas demonstrando os resultados
dos demais passos, constam no Apêndice K.

Tabela 19 - Avaliação dos Itens Estratégicos em Relação à Força da Empresa
Compradora
C5

C6

C7

C8

A5

A

A

A

A

A7

M

A

A

A

A9

B

A

M

A

PESO DO CRITÉRIO
IA
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

IA

IB

IE

Efetivadas as demais etapas do método Fuzzy- TOPSIS, os resultados encontrados são
demonstrados na Tabela 20.
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Tabela 20 - Classificação da Força da Empresa Compradora
CCi - Força da Empresa Compradora

Status

0,64

Força Moderada

A5
A7
A9
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

0,54

Força Moderada

0,40

Força Moderada

Determinada a classificação da força do mercado fornecedor e da empresa compradora,
foi dado início à fase III da etapa II, utilizando as regras de decisão para definir o
posicionamento estratégico da empresa em relação aos fornecedores dos itens A5, A7 e A9. A
Tabela 21 mostra o status do posicionamento estratégico do Hospital, frente aos seus
fornecedores de itens estratégicos.

Tabela 21 - Posicionamento Estratégico do Hospital
CCi - FORÇA DO MERCADO FORNECEDOR CCi - FORÇA DA EMPRESA COMPRADORA

STATUS

A5

0,59

0,64

Balancear

A7

0,40

0,54

Balancear

0,40

Balancear

0,55
A9
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

Os resultados obtidos por meio da aplicação do método Fuzzy-TOPSIS, possibilitaram
identificar o posicionamento do Hospital, frente a seus fornecedores de conjuntos para implante
coclear (A5), próteses ortopédicas para quadril (A7) e fornecedores de PROTHPLEX T FA600UI (A9). Os resultados apontam para uma situação de balanceamento das forças. O Gráfico
2 ilustra a posição estratégica do Hospital.
Gráfico 2 - Matriz de Posicionamento Estratégico Hospitalar

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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O posicionamento das alternativas no gráfico corresponde ao par ordenado dos valores
atribuídos a cada uma delas nos cálculos do CCi da força do mercado fornecedor e força da
empresa compradora.
A Figura 25 apresenta uma síntese dos resultados encontrados no modelo de portfólio
de compras no contexto hospitalar, desenvolvido neste trabalho.
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Figura 25 - Modelo de Portfólio de Compras Hospitalar

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015
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7.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

A etapa de análise de sensibilidade avalia o impacto que alterações nos dados de entrada
de um modelo, pode gerar na solução apresentada por este. Esta etapa é importante para
identificar em que pontos o modelo é mais sensível (ALMEIDA, 2013).
A análise de sensibilidade não implica a fragilidade do modelo original. Ela serve para
indicar quais critérios são mais críticos, à medida que variações nestes tornam o processo
decisório suscetível a mudanças (ALMEIDA, 2013).
O método Fuzzy-TOPSIS não incorpora uma etapa de análise de sensibilidade,
recomendada quando se faz uso de métodos multicritérios. Desse modo, neste estudo foi
realizada uma análise de sensibilidade baseada na aplicação de Kannan et al. (2013), com o
objetivo de identificar a influência dos pesos dos critérios na classificação das alternativas.
Nesse estudo, o procedimento de análise de sensibilidade foi realizado na etapa de
classificação dos itens comprados na matriz de portfólio, visto que essa etapa era determinante
para identificação das categorias as quais os itens pertenciam. O objetivo foi verificar quais
critérios, uma vez alterados seus pesos, influenciavam na alteração das classificações das
alternativas.
A análise de sensibilidade foi realizada, separadamente, com os critérios da dimensão
“importância da compra” (C1, C2, C3, C4) e, posteriormente, com os critérios da dimensão
“complexidade de fornecimento” (C5, C6, C7, C8).
A análise de sensibilidade adotada consiste em simular a mudança de peso em todos os
critérios do modelo, um a um, e a cada alteração de peso, rodar o método novamente verificando
se houve mudança na classificação das alternativas.
De modo ilustrativo, será exemplificado com o critério C1 que recebeu do decisor o
peso de importância “Importância alta (IA) ”. No primeiro cenário gerado, o modelo foi
simulado alterando o peso do critério C1 para “Importância baixíssima (IBX) ” e verificando
se o CCi das alternativas sofreram alteração. Esse mesmo procedimento foi repetido até que
todos os critérios fossem simulados, recebendo todos os valores de peso descritos na Tabela 1
da seção 6.5.
Nas Tabelas 22 e 23, as linhas destacadas em azul indicam o peso original dado pelo
decisor ao critério em questão. Assim, cada critério possui cinco cenários, referentes aos
possíveis cinco pesos que este poderia receber.
A Tabela 22 demonstra os resultados obtidos na análise de sensibilidade dos critérios da
dimensão “importância da compra”.
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Tabela 22 - Análise de Sensibilidade dos Critérios da Dimensão Importância da Compra
CCi - A1 CCi -A2 CCi -A3 CCi - A4 CCi - A5 CCi - A6 CCi - A7 CCi - A8 CCi - A9 CCi - A10 CCi - A11 CCi - A12
CRITÉRIO PESO
C1
IBX
0,64
0,31
0,24
0,43
0,75
0,42
0,67
0,29
0,52
0,25
0,32
0,17
C1
IB
0,26
0,64
0,31
0,43
0,75
0,43
0,67
0,30
0,51
0,24
0,31
0,17
C1
IM
0,29
0,64
0,32
0,42
0,76
0,45
0,68
0,30
0,51
0,23
0,29
0,17
C1
IA
0,31
0,64
0,32
0,42
0,77
0,46
0,69
0,30
0,51
0,23
0,28
0,17
C1
IE
0,33
0,64
0,32
0,41
0,78
0,47
0,69
0,31
0,51
0,22
0,27
0,17
C2
IBX
0,34
0,64
0,30
0,39
0,76
0,48
0,70
0,28
0,50
0,20
0,30
0,18
C2
IB
0,32
0,64
0,31
0,40
0,76
0,47
0,69
0,29
0,50
0,21
0,29
0,17
C2
IM
0,31
0,64
0,32
0,42
0,77
0,46
0,69
0,30
0,51
0,23
0,28
0,17
C2
IA
0,30
0,64
0,33
0,43
0,78
0,45
0,68
0,31
0,52
0,24
0,27
0,17
C2
IE
0,29
0,64
0,34
0,44
0,78
0,44
0,68
0,32
0,52
0,25
0,26
0,16
C3
IBX
0,30
0,64
0,38
0,39
0,73
0,49
0,65
0,29
0,52
0,27
0,34
0,19
C3
IB
0,30
0,64
0,36
0,40
0,74
0,48
0,66
0,29
0,51
0,26
0,32
0,18
C3
IM
0,30
0,64
0,34
0,41
0,75
0,47
0,67
0,30
0,51
0,24
0,31
0,18
C3
IA
0,31
0,64
0,33
0,41
0,76
0,47
0,68
0,30
0,51
0,24
0,29
0,17
C3
IE
0,31
0,64
0,32
0,42
0,77
0,46
0,69
0,30
0,51
0,23
0,28
0,17
C4
IBX
0,35
0,59
0,29
0,44
0,77
0,43
0,67
0,35
0,49
0,21
0,16
0,14
C4
IB
0,34
0,60
0,30
0,43
0,77
0,44
0,67
0,33
0,50
0,21
0,20
0,15
C4
IM
0,32
0,62
0,31
0,42
0,77
0,45
0,68
0,32
0,50
0,22
0,24
0,16
C4
IA
0,31
0,32
0,42
0,77
0,46
0,69
0,51
0,23
0,28
0,17
0,64
0,30
0,30
C4
IE
0,65
0,33
0,41
0,77
0,47
0,69
0,29
0,52
0,23
0,18
0,32
Fonte: Dados da pesquisa, 2015

A Tabela 22 demonstra que o critério C4 (Risco), quando sofre alteração do seu peso
original IA (importância alta), para IBX (importância baixíssima), influencia na alteração do
item A9 (PROTHROMPLEX T FA-600UI), passando este de “importância de compra alta”
para “importância de compra baixa” conforme regras de decisão descritas na seção 7.1.
Consequentemente, esse item, a partir dessa alteração no peso do critério C4, passaria da
categoria de item estratégico para a de item gargalo. O Gráfico 3 ilustra a modificação, para
uma melhor análise do impacto.
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Gráfico 3 - Análise de Sensibilidade Modificando o Critério C4

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Verificou-se, com base na análise do Gráfico 3, que o impacto na alternativa A9 é
mínimo. Apesar da modificação da classificação da alternativa em relação a sua importância de
compra, essa só é possível quando o decisor reduz a ponderação de importância do critério C4
(Risco) em três pontos, considerando a escala de 5 pontos utilizada.
A Tabela 23 demonstra que o item A2 (Stent coronário) sofre alteração em sua
classificação a partir da mudança de peso em três critérios: C6 (Barreiras à entrada), C7
(Avanço tecnológico) e C8 (Lead time).
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Tabela 23 - Análise de Sensibilidade dos Critérios da Dimensão Complexidade de
Fornecimento
CRITÉRIO PESO
A1
A2
C5
IBX
0,57
0,41
C5
IB
0,58
0,43
C5
IM
0,60
0,46
C5
IA
0,61
0,48
0,62
0,50
C5
IE
C6
IBX
0,59
0,47
0,60
0,48
C6
IB
C6
IM
0,61
0,49
C6
IA
0,62
0,50
0,63
0,51
C6
IE
C7
IBX
0,67
0,53
0,64
0,52
C7
IB
C7
IM
0,62
0,50
0,60
0,49
C7
IA
C7
IE
0,59
0,48
C8
IBX
0,61
0,53
C8
IB
0,62
0,50
C8
IM
0,64
0,48
C8
IA
0,65
0,45
C8
IE
0,67
0,43
Fonte: Dados da pesquisa, 2015

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

0,51

0,59

0,67

0,51

0,55

0,59

0,68

0,57

0,12

0,12

0,53

0,61

0,67

0,53

0,55

0,61

0,68

0,58

0,12

0,11

0,55

0,63

0,68

0,56

0,56

0,63

0,69

0,60

0,12

0,11

0,56

0,65

0,69

0,59

0,56

0,65

0,70

0,61

0,12

0,11

0,58

0,67

0,69

0,61

0,57

0,67

0,70

0,62

0,12

0,11

0,57

0,64

0,65

0,57

0,56

0,64

0,69

0,59

0,12

0,11

0,57

0,65

0,66

0,58

0,56

0,65

0,69

0,60

0,12

0,11

0,58

0,66

0,68

0,59

0,56

0,66

0,70

0,61

0,12

0,11

0,58

0,67

0,69

0,61

0,57

0,67

0,70

0,62

0,12

0,11

0,58

0,67

0,70

0,62

0,57

0,67

0,71

0,63

0,12

0,11

0,60

0,64

0,67

0,65

0,54

0,70

0,68

0,67

0,12

0,11

0,59

0,65

0,68

0,63

0,55

0,68

0,69

0,64

0,12

0,11

0,58

0,67

0,69

0,61

0,57

0,67

0,70

0,62

0,12

0,11

0,57

0,68

0,70

0,59

0,58

0,65

0,71

0,60

0,12

0,11

0,57

0,69

0,72

0,57

0,59

0,64

0,72

0,59

0,12

0,11

0,58

0,71

0,72

0,62

0,58

0,67

0,70

0,61

0,11

0,11

0,58

0,67

0,69

0,61

0,57

0,67

0,70

0,62

0,12

0,11

0,58

0,63

0,67

0,59

0,56

0,67

0,70

0,64

0,12

0,11

0,58

0,60

0,66

0,58

0,55

0,67

0,70

0,65

0,12

0,11

0,57

0,57

0,64

0,57

0,54

0,67

0,70

0,67

0,13

0,11

O critério C6 (Barreiras à entrada), quando sofre alteração do seu peso original IA
(importância alta), para IE (importância extrema), influencia na alteração do item A2 passando
de “complexidade de fornecimento baixa” para “complexidade de fornecimento alta”.
O mesmo ocorre com o critério C7 (Avanço tecnológico) quando esse sofre alteração
do seu peso original IM (importância moderada), para IB (importância baixa) ou para IBX
(importância baixíssima) e com o critério C8 (Lead time) quando sofre alteração do seu peso
original IB (importância baixa) para IBX (importância baixíssima).
As mudanças descritas, nos critérios C6 (Barreiras à entrada), C7 (Avanço tecnológico)
e C8 (Lead time), impactam na alteração da classificação do item A2 de item de alavancagem,
para item estratégico, conforme regras de decisão descritas na seção 7.1. O Gráfico 4 ilustra as
modificações.
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Gráfico 4 - Análise de Sensibilidade Modificando os Critérios C6, C7 e C8

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Com base na análise de sensibilidade, constatou-se que pequenas alterações nos critérios
C6, C7 e C8 impactam na modificação de classificação da alternativa A2 (Stent coronário).
Quando o decisor aumenta a ponderação de importância do critério C6 (Barreiras à
entrada) ou reduz do critério C8 (Lead time) em um ponto, o item A2 altera da categoria de
item gargalo para categoria de item estratégico. Do mesmo modo ocorreria, ao modificar o peso
do critério C7 (Avanço tecnológico) de “importância moderada (IM), para “importância
baixíssima (IBX) ” ou “importância baixa (IB) ”.
Essa alteração era previsível, visto que na classificação desse item na matriz de
portfólio, o mesmo obteve um CCi (0,50) limite da dimensão complexidade de fornecimento.
No caso dos itens hospitalares da amostra, os critérios C4, C6, C7 e C8 devem ser
analisados com maior cautela, dado que a análise de sensibilidade demonstrou que alterações
no peso destes critérios, influenciam em novas classificações dos itens na matriz de portfólio
de compras hospitalar.
No capítulo seguinte, serão discutidos os resultados encontrados.
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na primeira etapa do modelo, que visava classificar os itens comprados, foi encontrada
uma maior concentração de itens gargalos. Dos doze itens analisados, dois foram classificados
como não-críticos (A11 e A12); um, como alavancagem (A2); seis, como gargalos (A1, A3,
A4, A6, A8 e A10); e três, como estratégicos (A5, A7 e A9).
Analisando os resultados, verifica-se que os itens A11 (Cateter para hidratação venosa)
e A12 (Sonda uretral nº14) apresentam uma condição confortável de compra, sem grandes
impactos nos custos e rentabilidade e com facilidade no fornecimento dos mesmos,
classificados assim como “não-críticos”. São itens que fazem parte da rotina do Hospital, sendo
consumidos em grande escala, por fazer parte dos procedimentos de medicação intravenosa
(A11) e de grande parte de procedimentos cirúrgicos (A12).
Kraljic (1983) recomenda, para os itens “não-críticos”, a padronização dos
procedimentos, visando otimizar e garantir agilidade ao processo de compras. Olsen e Ellran
(1997) acrescentam que, em virtude de esses itens possuírem consumo elevado, deve-se buscar
a consolidação de grandes volumes de compra para barganhar preços mais competitivos, e,
ainda, criar mecanismos de autogerenciamento para ponto de pedido e lotes de compra,
facilitando o processo de sinalização de necessidade de compra.
Para consolidação de grandes volumes desses itens, o Hospital faz uso da estratégia de
compras coletivas com outras unidades hospitalares da cidade, o que lhe proporciona redução
dos custos.
Park et al. (2010), indicam para itens com baixa complexidade de fornecimento (nãocríticos e alavancagem), a estratégica de compra competitiva, em que o foco é barganhar preços
mais baixos, aproveitando o alto volume de fornecedores no mercado.
O item A2 (Stent coronário) foi classificado na categoria de alavancagem. Por se tratar
de uma unidade hospitalar onde os procedimentos cardíacos constituem umas das principais
especialidades, o mesmo tem um impacto alto para o crescimento do negócio e para imagem da
empresa, além de ter uma influência alta na rentabilidade e um alto custo de aquisição.
Kraljic (1983) e Olsen e Ellran (1997) recomendam que, para itens de alavancagem, os
gestores de compras trabalhem o conceito de princípio da alavancagem, em que a redução de
pequenos percentuais no valor unitário do produto, geram grandes economias, devido seu alto
custo de aquisição e volume comprado.
Alerta-se, porém, que o CCi (0.50) encontrado para o Stent coronário na dimensão
complexidade de fornecimento, está no limite para essa classificação, demonstrando que o
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fornecimento deste item requer cuidados, para que não passe a ser um item de alta complexidade
de fornecimento, e assim, se torne mais um item estratégico.
Essa situação foi confirmada, na etapa de análise de sensibilidade descrita na seção 7.3,
demonstrando, assim, que alterações de peso nos critérios C6 (barreiras à entrada), C7 (avanço
tecnológico) e C8 (Lead time), acarretariam a mudança de classificação do item A2, de item de
alavancagem para item estratégico.
O estudo de Grennan (2014) sobre esse mesmo item, stent coronário, comprovou que a
capacidade de negociação dos compradores exerce forte influência na determinação do preço
de compra.
Porém, apesar de esse item ter um número considerável de fornecedores no mercado,
seu processo de fornecimento sofre interferência devido às diferentes tabelas de preços
praticados pelos planos de saúde conveniados com o Hospital. Os preços tabelados por cada
plano de saúde são fixos, independente do preço de compra do item, assim, quanto menor for o
preço de compra, maior será o lucro do Hospital. Esta idêntica situação foi evidenciada no
estudo de Grennan (2014).
Conforme Vecina Neto e Malik (2007), os planos de saúde por não terem
regulamentação do governo em relação aos preços aplicados, terminam por atribuir diferentes
valores para um mesmo produto. Essa diferença, nas tabelas de preço, contribui para um
processo de fragilização do poder de barganha do comprador, limitando a abrangência de
negociação a fornecedores que estão dentro da faixa de preço aceita pelo plano de saúde do
paciente.
Os itens gargalos foram em maior volume no estudo: A1 (Manta térmica de corpo
inteiro), A3 (Compressa neurocirúrgica), A4 (AMBISOME FA 50mg), A6 (Conjunto para
drenagem pneumotórax), A8 (Tela de prolene) e A10 (Sonda nasoenteral nº12). Os mesmos
não apresentaram valores discrepantes de CCi em ambas dimensões analisadas, o que em um
primeiro momento, demonstra uma certa uniformidade em suas características de compra e
fornecimento.
Os itens gargalos são aqueles cujos fornecedores exercem uma relação de poder em
relação aos seus compradores. A questão, porém, evidenciada neste estudo, é que parte desse
poder não é determinado por características do mercado de fornecimento devido à escassez de
fornecedores, como anunciado por Kraljic (1983); Olsen e Ellran (1997) e Caniëls e Gelderman
(2005).
Um fator que reforça essa situação é que o critério “barreiras à entrada” (C6) da
dimensão complexidade de fornecimento recebeu peso de importância alta. O critério C6 diz
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respeito a limitações de fornecimento decorridas de diversos fatores, entre eles, a preferência
médica por determinados fornecedores. Dos 12 itens avaliados nesse critério, seis foram
avaliados com nível de dificuldade de fornecimento muito alta, um com dificuldade extrema,
três com dificuldade alta, apenas dois, os itens não-críticos, foram avaliados com baixíssima
dificuldade de fornecimento.
No caso do Hospital, a preferência médica por marcas específicas em função da
qualidade dos produtos, ou, até mesmo, do quadro clínico do paciente, gera uma redução de
opções de fornecedores, um pseudogargalo. Essa mesma situação também foi evidenciada no
estudo de Grennan (2014).
Para situações como esta, sugere-se que o Hospital busque obter vantagem do que, hoje,
se apresenta como um problema. Se, de forma consensual, for deliberado administrativamente,
que todo item “x” seja comprado do fornecedor “y”, devido às vantagens deste (qualidade,
recuperação do paciente, etc.), essa decisão permitiria que o setor de compras buscasse parcerias
diferenciadas junto a esses fornecedores, em função da preferência na compra.
Desse modo, parte desses itens deixariam de ser itens “gargalos” e passariam para
categoria “não-crítico”, facilitando o processo de gestão de compras.
A respeito deste tema, Lee, Lee e Schniederjans (2011) reforçam a importância da
participação do corpo médico no processo de normalização e padronização de compras,
entendendo a influência que o conhecimento desses profissionais exercem no processo de
compras hospitalares e o quanto se pode otimizar a gestão de compras com essa participação.
Para os itens classificados na categoria gargalo, devido a uma real dominação por parte
do mercado fornecedor, Caniëls e Gelderman (2005) sugerem dois tipos de estratégia. A
primeira consiste em aceitar a dependência do fornecedor e buscar minimizar as consequências,
ou seja, o foco é não deixar faltar o produto e, se for o caso, manter estoques extras. A segunda
estratégia é tentar reduzir a dependência do fornecedor, ampliando o leque de produtos
substitutos e buscando novos fornecedores.
Na área de medicamentos, no entanto, nem sempre isso é possível, por exemplo, o item
A4- AMBISOME FA 50mg, classificado na categoria “gargalo”, não tem, atualmente, produtos
substitutivos no mercado.
Para situações como a do item A4, Dubois e Pedersen (2002) apontam a interação entre
as partes como caminho para potencializar seus resultados e reduzir a dependência. Os autores
afirmam que os fatores internos são importantes e interferem nos fatores externos de
relacionamento com seus fornecedores.
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Os itens A5 (Conjunto para implante coclear), A7(Prótese ortopédica para quadril) e A9
(PROTHROMPLEX T FA 600-UI), classificados como estratégicos, devem receber maior
atenção por parte da empresa.
O item A5 teve o CCi de importância de compra mais alta entre todos os itens e o
segundo CCi mais alto na dimensão complexidade de fornecimento, sendo considerado, entre
os itens da amostra, o mais estratégico.
O item A5 (Conjunto para implante coclear) é utilizado no procedimento de implante
coclear, que representa um dos “carros-chefes”, devido ao Hospital ser o único no estado a
realizar esse tipo de procedimento. O mesmo tem alto impacto na projeção da imagem da
empresa, além do seu alto custo e rentabilidade.
O item A7 (Prótese ortopédica para quadril) faz parte de um setor que vem crescendo
no Hospital, o setor de ortopedia. Este item é gerenciado no Hospital de modo especial, dado
seu alto custo de aquisição e frequentes auditorias realizadas pelos planos de saúde.
O item A9 (PROTHROMPLEX T FA 600-UI), apesar de uma complexidade de
fornecimento alta, teve um escore na dimensão importância de compra no seu limite mínimo
para ser considerado estratégico, o que demonstra que o maior impacto dele está no
fornecimento. Essa situação é confirmada na etapa de análise de sensibilidade, descrita na seção
7.3, quando se evidencia que alterações no peso do critério C4 (Risco), mudam a classificação
desse item de estratégico para item gargalo.
No ramo Hospitalar para minimizar a complexidade de fornecimento, faz-se necessário,
primeiramente, ajustar-se internamente, conhecendo suas fragilidades e como estas interferem
na gestão do fornecimento. Conhecendo suas fragilidades, pode se transformar uma relação de
dependência entre comprador e fornecedor, em uma relação de cooperação, que visa ao
crescimento mútuo.
Kraljic (1983), Olsen e Ellran (1997), Caniëls e Gelderman (2005), afirmam que em
função do alto impacto nos lucros e o risco de fornecimento que caracterizam os itens
estratégicos, esses requerem maior acompanhamento por parte da gestão de compras.
Park et al. (2010) indicam para itens com alta complexidade de fornecimento, a
abordagem de compra colaborativa, que visa a parceria entre as partes, de modo a obterem
crescimento conjunto.
Os itens A5 e A7 já recebem uma gestão diferenciada. O processo de compra desses
itens passa por autorização do gestor hospitalar, no entanto a parceria estratégica com os
fornecedores ainda não é uma prática do Hospital.
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O fato de se ter, apenas, um fornecedor para o produto não significa ter parceria
estratégica. Se esta não for bem definida e ambos estiverem alinhados no mesmo propósito, ao
contrário, se terá uma relação de dominação.
Os resultados obtidos neste estudo, na etapa de análise do posicionamento estratégico
do Hospital, frente aos fornecedores de itens estratégicos ilustrada no Gráfico 2, demonstram
que as forças estão equilibradas em relação ao poder de barganha. Apesar do Hospital não estar
em uma posição de domínio em relação aos seus fornecedores, podendo explorar seu poder de
barganha, ele se encontra em uma situação que lhe permite buscar a parceria estratégica
(Kraljic, 1983).
A parceria estratégica defendida por Caniëls e Gelderman (2005) se traduz numa relação
próxima e de longo prazo, em que ambas as partes - fornecedor e empresa compradora compartilham suas informações, resultados e dificuldades, buscando com isso o
desenvolvimento da melhoria contínua do produto, minimizar os problemas de fornecimento e,
como consequência, maior redução de custos para ambas as partes.
Os resultados obtidos na aplicação do modelo de portfólio de compras desenvolvido,
foram apresentados aos decisores participantes desse estudo. Os mesmos validaram os
resultados encontrados, em função de sua coerência com a realidade de compras e fornecimento
do Hospital estudado.
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9. CONCLUSÃO
Em face da importância da eficiência na gestão de compras para redução dos custos e
melhoria da competitividade das organizações, o presente estudo, realizado em um Hospital da
cidade de Natal/RN, teve por objetivo desenvolver um modelo de portfólio para gestão
estratégica de compras hospitalares, baseado no modelo de portfólio de compras proposto por
Kraljic (1983).
Este estudo atendeu aos objetivos propostos. Foram identificados os critérios intrínsecos
à gestão de compras do Hospital estudado. Por meio da aplicação do método de apoio à decisão
fuzzy-TOPSIS, os itens de compras, que serviram de amostra, foram classificados na matriz de
portfólio de compras e foi classificado o posicionamento estratégico do Hospital analisado. Os
resultados encontrados no modelo desenvolvido, foram validados pelos decisores participantes
desse estudo.
O estudo pode comprovar a complexidade que envolve a gestão de compras hospitalar
diante das diferenças existentes entre os materiais comprados, em relação aos impactos que
estes geram para o negócio, aos custos envolvidos e aos diferentes níveis de risco à saúde do
paciente. Da mesma forma, as características do mercado de fornecimento, com critérios
intrínsecos a esse ramo, que tornam sua cadeia de suprimentos diferenciada.
Concluiu-se que, na maior parte dos casos dos itens classificados como “gargalos”, não
se tratava de escassez de fornecimento, mas, de limitações de fornecimento geradas em parte
por propensão médica em relação a determinados fornecedores, e, em outros casos, pela
necessidade de se adequar aos preços tabelados pelos planos de saúde.
Esses itens representam uma fragilidade da empresa nos seus processos de
fornecimento. Por um lado, a preferência do médico, em função da qualidade do produto,
impacta diretamente na qualidade do procedimento realizado, na recuperação do paciente e até
na redução de custos futuros, quando, por meio do uso de um produto de qualidade superior, se
evita que outros procedimentos ocorram.
Por outro lado, essa escolha pode desencadear uma alta complexidade no fornecimento
por limitar o número de fornecedores a que se pode comprar, e nesse caso, o poder de barganha
do Hospital se torna vulnerável.
Concluiu-se que existe um equilíbrio de poder de barganha entre o Hospital e seus
fornecedores de itens estratégicos, o que propicia o fortalecimento desses relacionamentos
visando uma parceria estratégica.
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Do mesmo modo, o fortalecimento dos relacionamentos não pode ser visto como
necessário, apenas, entre compradores e fornecedores. Os relacionamentos intersetoriais são
importantes para manter um posicionamento favorável para o Hospital.
No caso do ramo Hospitalar em que a opinião médica tem forte domínio sobre as
escolhas de compras, o estreitamento da comunicação entre médicos e compradores se faz
fundamental para tornar claro para ambas as partes os impactos das decisões e tentar minimizar
essas limitações.
Nas situações em que a compra de fornecedores específicos não possa ser evitada, que
essa decisão seja reflexo de discussões mais aprofundadas entre as partes e que seja uma decisão
coorporativa. A decisão coorporativa, nesse caso, além de agilizar o processo de compra,
propicia a busca por alianças entre comprador e fornecedor, procurando estabelecer preços
diferenciados pelo volume comprado e pela exclusividade.
Percebe-se, no estudo, que a análise da matriz de portfólio de compras no contexto
hospitalar foi de grande relevância prática, considerando que:


Evidenciou a diferença nas características de compra e fornecimento dos itens
hospitalares.



Evidenciou as características intrínsecas ao ramo que favorecem a complexidade
de fornecimento e apontando para necessidade de essas serem melhor discutidas.



Identificou as diferentes categorias de produtos que requerem gestão
diferenciadas.

O método fuzzy-TOPSIS demonstrou flexibilidade e eficiência na resolução de
problemas de classificação, voltados para modelos de portfólio de compras, sistematizando as
informações e tornando mais claro o processo decisório. A utilização de variáveis linguísticas
no modelo facilitou o processo de avaliação dos critérios e alternativas por parte dos decisores,
na medida em que se aproximavam mais da subjetividade desses, tornando o processo de
avaliação mais próximo do real.
A relevância deste estudo reside na sua contribuição para o avanço do estado da arte de
modelos de portfólio de compras por três aspectos específicos: a análise da ferramenta de
portfólio de compras voltada para o ambiente hospitalar; a inclusão dos critérios risco e lead
time no modelo, visando atender às particularidades da gestão de compras hospitalar e à
proposta de solução do modelo por meio do método multicritério fuzzy-TOPSIS, ainda não
utilizado em estudos prévios dessa temática.
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Como limitações deste estudo, aponta-se o fato do mesmo ter sido desenvolvido em,
apenas, uma unidade hospitalar; nesse sentido, o conjunto de critérios discutidos para o modelo,
foi inerente à realidade dos gestores de compra apenas daquela unidade.
Para estudos futuros, sugere-se uma ampliação deste, envolvendo outras unidades
hospitalares, visando discutir mais profundamente o conjunto de critérios que permeiam as
definições de importância de compra e complexidade de fornecimento no contexto de compras
hospitalares. Utilizando o método de apoio à decisão DEMATEL (Decision Making Trial and
Evalutation Labortory) os critérios levantados pelos diversos hospitais, podem ser analisados,
visando compreender a força intercritérios e intracritério, e, assim, identificar os critérios mais
importantes para o modelo de compras hospitalar.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
PESQUISA SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE ITENS COMPRADOS E
RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR POR MEIO DO USO DO MODELO DE
PORTFÓLIO DE COMPRAS

A presente pesquisa tem como objetivo a classificação de itens de compras hospitalares
e posicionamento estratégico, baseado no modelo de portfólio de compras.
A realização do presente estudo está sob a responsabilidade da discente Marlene
Medeiros, sob orientação do Prof. Dr. Luciano Ferreira, do Programa de Pós-Graduação em
Administração (Mestrado Acadêmico em Administração) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN.
Para tal, precisaremos de sua contribuição com algumas informações acerca do atual
método de avaliação de itens comprados e relacionamento com fornecedores utilizados por esta
empresa, estas informações serão coletadas por meio de entrevista semiestruturada.
Posteriormente, para testar o modelo de portfólio de compras, será utilizado questionário
para coletar dados acerca de alguns itens comprados.
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o
sigilo sobre sua participação. Os dados divulgados, não possibilitaram a identificação do nome
dos participantes e da empresa estudada. A empresa será tratada no estudo com um nome
fictício, sendo divulgado apenas a natureza da empresa (Hospital) e o cargo dos respondentes.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e e-mail do pesquisador,
podendo tirar suas dúvidas sobre o estudo a qualquer momento.
Agradeço a atenção e aceite em participar da pesquisa.

Marlene Medeiros
Discente do Mestrado em Administração – PPGA/UFRN
(84) 8803-3368
E-mail: lenedeiros76@gmail.com
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
PESQUISA SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE ITENS COMPRADOS E
RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR POR MEIO DO USO DO MODELO DE
PORTFÓLIO DE COMPRAS

OBJETIVO: O objetivo desta etapa é identificar a metodologia utilizada pela empresa estudada
no processo de avaliação e relacionamento com fornecedores e avaliação dos itens comprados.

Cargos dos entrevistados: _______________________________
% gasto com compras em relação ao faturamento anual do último ano (2014):
_________________________
1. Como é a estrutura organizacional do setor de compras da empresa, quanto ao número de
funcionários do setor de compras?
2. Existe separação de compradores para diferentes categorias de produtos? Se sim, com base
em que é realizada esta divisão (valores dos produtos, categorias, grupos de fornecedores,
outros)?
3. A empresa usa alguma ferramenta de avaliação ou classificação de itens comprados? Qual?
De que forma esta ferramenta auxilia no processo de gestão da compra?
4. Como é realizada a avaliação de fornecedores? Ela é baseada em que critérios?
5. O tipo de item comprado, interfere no relacionamento com fornecedores? Se sim, de que
forma?
6. Quais os fatores complicadores do mercado de fornecimento, que tornam mais crítica a
atividade de compras desta empresa?
7. Que características de alguns dos itens comprados, tornam mais crítica a atividade de
compras desta empresa?
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DOS ITENS DE
COMPRAS PARA A PESQUISA.

Dentre os itens comprados na empresa, identifique 10 itens em que o processo de compras
possua pelo menos uma das seguintes características, podendo possuir mais de uma ou até todas
em um mesmo item.

Características:
- Mercado de fornecimento escasso;
- Tempo de ressuprimento longo;
- Produto com limitações no fornecimento em função de fatores como: indústria farmacêutica
só liberar a compra de um fornecedor, preço de tabela do plano de saúde, exigência do médico
por uma marca específica, etc.;
- Produto de alto valor;
- Produto que gera alta rentabilidade para empresa;
- Produtos que tem impacto na imagem e crescimento do negócio;
- Produtos críticos dado sua ausência impactar diretamente no risco de morte de um paciente.

1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
6._____________________________________________________________
7._____________________________________________________________
8._____________________________________________________________
9._____________________________________________________________
10.____________________________________________________________

Dentre os itens comprados na empresa, identifique 2 itens em que o processo de compras tenha
característica não-crítica, ou seja, o item comprado não agrega valor ao produto final, nem a
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imagem da empresa, o mesmo possui grande número de fornecedores e produtos substitutos no
mercado, o tempo de ressuprimento é baixo.

1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
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APÊNDICE D - DESCRIÇÃO DAS DIMENSÕES E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA
IMPORTÂNCIA DOS ITENS COMPRADOS.

Dimensão Importância da Compra: Este fator reúne critérios que mensuram a
importância estratégica de um item comprado de acordo com a influência que este tem
nos resultados da empresa.

CRITÉRIOS DA DIMENSÃO IMPORTÂNCIA DA COMPRA:
C1. Rentabilidade: O quanto que o item influencia no lucro da empresa.
C2. Crescimento do Negócio: O quanto o item impacta na imagem da empresa e/ou no
crescimento do negócio, por fazer parte de serviços e procedimentos exclusivos deste
estabelecimento em relação aos seus concorrentes.
C3. Custo do material: O impacto do custo total de aquisição do material, incluindo preço de
compra, frete, instalação, etc., em relação aos demais itens comprados.
C4. Risco: O quanto que a não utilização deste item, pode gerar risco de morte ou sequelas a
um paciente.
Dimensão Complexidade do Fornecimento: Este fator reúne critérios que mensuram o
nível de dificuldade ou criticidade do mercado de fornecimento do item analisado.

CRITÉRIOS DA DIMENSÃO COMPLEXIDADE DO FORNECIMENTO:
C5. Escassez da oferta: Se o mercado de fornecimento do item é bem abastecido de
fornecedores.
C6. Barreiras à entrada: Limitações do fornecimento decorridos por diversos fatores tais
como: indústria farmacêutica só liberar a compra de um fornecedor, preço de tabela do plano
de saúde, exigência do médico por uma marca específica, etc.
C7. Avanço tecnológico: Nível de avanço tecnológico dos produtos que tornam difícil a
substituição tanto do item como de fornecedores
C8. Lead Time: Dificuldade quanto o tempo de ressuprimento do item, se no geral entre
fornecedores é demorado ou não, interferindo nos procedimentos de compra e volumes de
estoque.
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APÊNDICE E - ELICITAÇÃO DE PESOS PARA OS CRITÉRIOS
INSTRUÇÃO- Para atribuição dos pesos dos critérios que compõem a dimensão “importância
da compra”, defina entre os critérios aquele que tem maior importância no processo de decisão
de compra. A este critério será atribuído “importância extrema” na escala. Em seguida, escolha
dentre os critérios restantes, o que tem o menor de importância no processo de decisão de
compra. A este critério será atribuído “importância baixíssima” na escala. Os critérios restantes,
devem receber valores intervalares, conforme sua importância e relatividade em relação aos
critérios avaliados anteriormente. Repita o procedimento com os critérios da dimensão
“complexidade do fornecimento”.

Escala
Importância Extrema - (IE)
Importância Alta - (IA)
Importância Moderada - (IM)
Importância Baixa - (IB)
Importância Baixíssima - (IBX)

CRITÉRIOS DA DIMENSÃO
IMPORTÂNCIA DA COMPRA (IC):

VALOR

CRITÉRIOS DA DIMENSÃO

VALOR

NA

COMPLEXIDADE DO

NA

ESCALA

FORNECIMENTO (CF):

ESCALA

C1 – Rentabilidade

C5 - Escassez da oferta

C2 – Crescimento do Negócio

C6 - Barreiras á entradas

C3 - Custo

C7 – Avanço Tecnológico

C4 - Risco

C8 – Lead Time

127

APÊNDICE F -AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DO
ITEM COMPRADO
1 - ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DA DIMENSÃO IMPORTÂNCIA DA COMPRA:
A pergunta que se faz para cada item em relação aos critérios desta dimensão é: “Qual a
influência deste item nos critérios C1, C2, C3 e C4? ”. A escala utilizada para medir a
influência de cada item nos critérios estabelecidos é uma escala verbal, que vai de influência
nula à influência extrema, conforme abaixo:

Escala
Influência nula – IN
Baixíssima influência - BSI
Baixa influência – BI
Influência moderada – IM
Influência alta – IA
Influência muito alta - IMA
Influência Extrema – IE
INSTRUÇÃO: Para cada item analisado, atribua os níveis de influência deste item em cada
um dos critérios da dimensão importância da compra.

CRITÉRIOS
Rentabilidade
ITENS

Crescimento
do Negócio

Custo

Risco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2

-

ANÁLISE

DOS

FORNECIMENTO:

CRITÉRIOS

DA DIMENSÃO

COMPLEXIDADE

DO
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A pergunta que se faz para cada item em relação aos critérios desta dimensão é: “Qual o nível
de dificuldade encontrado no fornecimento deste item em relação aos critérios C5, C6, C7
e C8? ”. A escala utilizada para medir o nível de dificuldade de cada item nos critérios
estabelecidos é uma escala verbal, que vai de dificuldade nula à dificuldade extrema, conforme
abaixo:

Escala
Dificuldade nula – DN
Baixíssima dificuldade - BSD
Baixa dificuldade – BD
Dificuldade moderada - DM
Dificuldade alta – DA
Dificuldade muito alta - DMA
Dificuldade Extrema - DE
INSTRUÇÃO: Para cada item analisado, atribua o nível de dificuldade deste item em cada
um dos critérios da dimensão complexidade do fornecimento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CRITÉRIOS

Escassez da

Barreiras à

Avanço

ITENS

oferta

Entrada

Tecnológico

Lead Time
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APÊNDICE G - CRITÉRIOS CORRESPONDENTES À ANÁLISE DA FORÇA DO
MERCADO FORNECEDOR X FORÇA DA EMPRESA COMPRADORA
FORÇA DO MERCADO FORNECEDOR
CRITÉRIOS

DESCRIÇÃO
Nível de utilização da

C1- UTILIZAÇÃO DA

capacidade de

CAPACIDADADE OU

produção/distribuição

RISCO DE GARGADO

do mercado
fornecedor do item.

ESCALA
Baixo – O mercado fornecedor tem uma demanda abaixo de
sua capacidade de produção/distribuição.
Médio – A capacidade de produção/distribuição do mercado
fornecedor é equivalente à sua demanda.
Alto – O mercado fornecedor tem uma demanda mais alta
que sua capacidade de produção /distribuição.
Baixo – Empresas fornecedoras competem agressivamente

Capacidade
competitiva do

entre si, para obter fatias de mercado.
Médio – O mercado fornecedor oscila, de acordo com a

C2- ESTRUTURA DE

mercado fornecedor

demanda, entre práticas competitivas e práticas anti-

CUSTOS E PREÇOS

em relação preços e

competitivas.

custos totais do
produto e negociação.

Alto – O mercado usa de práticas anti-competitivas,
buscando a concordância de preços de venda, de modo que
fragiliza o poder de barganha dos compradores.

Singularidade do
C3- SINGULARIDADE
DO PRODUTO

produto, dada suas
especificações,
sofisticação
tecnológica, etc....

Baixo – No mercado há vários produtos substitutivos.
Médio – No mercado há produtos equivalentes, que podem
ser substitutivos deste.
Alto – No mercado não há produtos substitutos. O mercado
deste produto é dominado por um ou dois fornecedores.
Baixo – Mercado pouco regulamentado. Necessidade de
investimento financeiro, capacidade tecnológica e

Nível de dificuldade
C4- BARREIRAS DE
ENTRADA

a entrada de novos
concorrentes no
mercado fornecedor.

conhecimento baixo.
Médio – Mercado regulamentado, mas de fácil inclusão.
Necessidade de investimento financeiro, capacidade
tecnológica e conhecimento moderado.
Alto – Mercado muito regulamentado. Necessidade de
investimento financeiro, capacidade tecnológica e
conhecimento alto.
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FORÇA DA EMPRESA COMPRADORA
CRITÉRIOS

DESCRIÇÃO

ESCALA
Baixo – O volume que a empresa compra deste item, está
abaixo da média de mercado de seus concorrentes. A
negociação de preço se torna difícil.
Médio – O volume que a empresa compra deste item, é

C5- DIMENSÃO DO

Poder de barganha que a

equivalente à média de mercado de seus concorrentes. A

VOLUME

empresa exerce, dado seu

negociação de preço ocorre, mas nem sempre é satisfatória

COMPRADO

volume comprado

para empresa compradora.
Alto – O volume que a empresa compra deste item, é bem
acima da média de mercado de seus concorrentes, sendo
fator determinante na negociação para redução do preço de
venda.
Baixo – A demanda é estável ou sujeita a queda. A empresa
tem postura reativa, preferindo investir nos serviços que já

Refere-se ao crescimento
C6- CRESCIMENTO

da demanda e a visão de

DA DEMANDA X

expansão de mercado da

CAPACIDADE DE

empresa compradora, o

CRESCIMENTO

que é um atrativo para os
fornecedores.

oferece. O crescimento e atuação em novas áreas não é
discutido constantemente.
Médio – A demanda é estável. A empresa tem postura de
crescimento, estuda as possibilidades, mas a execução de
seus planos se dá de forma moderada e a longo prazo.
Alto – A demanda é estável ou sujeita a crescimento. A
empresa tem postura proativa frente ao mercado. É
reconhecida por inovar e está em constante crescimento. A
expansão é pauta constante na empresa.
Baixo – A empresa tem uma demanda abaixo de sua

C7- UTILIZAÇÃO
DA

Nível de utilização da

CAPACIDADADE

capacidade da empresa

DAS UNIDADES

compradora.

PRINCIPAIS

capacidade de utilização.
Médio – A capacidade de utilização da empresa é, em
média, equivalente à sua demanda.
Alto – A empresa tem uma demanda mais alta que sua
capacidade de atendimento.
Baixo – A empresa esporadicamente passa por restrições de

Segurança financeira que

crédito, devido duplicatas vencidas. Frequentemente está

a empresa representa

negociando a liberação do limite de compra

para seus fornecedores

Médio – A empresa paga seus fornecedores em dia, porém

C8- ESTRUTURA

dada sua capacidade de

tem uma situação financeira limitante para compras em

FINANCEIRA

cumprir com seus

grandes valores.

pagamentos, histórico

Alto – A empresa tem sua reputação ilibada quanto ao

financeiro, ativos, análise

pagamento de seus fornecedores em dia. Sua análise de

de crédito.

crédito é sempre positiva. Seu respaldo financeiro é
confortável para negociar grandes valores de compra.
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APÊNDICE H - ELICITAÇÃO DE PESOS PARA DEFINIÇÃO DO
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
INSTRUÇÃO- Para atribuição dos pesos dos critérios que compõem a dimensão “força do
mercado fornecedor”, defina entre os critérios, aquele que exerce maior força em relação aos
demais. A este critério será atribuído “importância extrema” na escala. Em seguida, escolha
dentre os critérios restantes, o que exerce menor força em relação aos demais critérios. A este
critério será atribuído “importância baixíssima” na escala. Os critérios restantes, devem receber
valores intervalares, conforme sua importância e relatividade em relação aos critérios avaliados
anteriormente. Repita o procedimento com os critérios da dimensão “força da empresa
compradora”.

Escala
Importância Extrema - (IE)
Importância Alta - (IA)
Importância Moderada - (IM)
Importância Baixa - (IB)
Importância Baixíssima - (IBX)

CRITÉRIOS - FORÇA DO
MERCADO FORNECEDOR

VALOR
NA
ESCALA

CRITÉRIOS - FORÇA DA
EMPRESA COMPRADORA

C1- UTILIZAÇÃO DA
CAPACIDADADE OU RISCO DE
GARGALO

C5- DIMENSÃO DO VOLUME
COMPRADO

C2- ESTRUTURA DE CUSTOS E
PREÇOS

C6- CRESCIMENTO DA DEMANDA
x CAPACIDADE DE CRESCIMENTO

C3- SINGULARIDADE DO
PRODUTO

C7- UTILIZAÇÃO DA
CAPACIDADADE DAS UNIDADES
PRINCIPAIS

C4- BARREIRAS DE ENTRADA

C8- ESTRUTURA FINANCEIRA

VALOR
NA
ESCALA
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APÊNDICE I - AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
INSTRUÇÃO: Para cada item classificado como “estratégico” na etapa anterior, avalie o
mercado fornecedor deste item de acordo com a descrição dos critérios correspondentes a
análise da força do mercado fornecedor. Em seguida, analise a força da empresa compradora
em relação ao mercado deste item.

Escala
Baixo - B
Médio – M
Alto – A

CRITÉRIOS - FORÇA DO
MERCADO FORNECEDOR

VALOR
NA
ESCALA

CRITÉRIOS - FORÇA DA
EMPRESA COMPRADORA

C1- UTILIZAÇÃO DA
CAPACIDADADE OU RISCO DE
GARGALO

C5- DIMENSÃO DO VOLUME
COMPRADO

C2- ESTRUTURA DE CUSTOS E
PREÇOS

C6- CRESCIMENTO DA DEMANDA
x CAPACIDADE DE CRESCIMENTO

C3- SINGULARIDADE DO
PRODUTO

C7- UTILIZAÇÃO DA
CAPACIDADADE DAS UNIDADES
PRINCIPAIS

C4- BARREIRAS DE ENTRADA

C8- ESTRUTURA FINANCEIRA

VALOR
NA
ESCALA
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APÊNDICE J – TABELAS DE SAÍDA PARA DIMENSÃO FORÇA DO MERCADO
FORNECEDOR
Avaliação dos Itens Estratégicos em Relação à Força do Mercado Fornecedor
C1
C2
C3
A5
M
A
M
A7
M
A
B
A9
M
A
M
PESO DO CRITÉRIO
IA
IM
IE

C4
A
M
M
IB

Matriz de Decisão Fuzzy da Dimensão Força do Mercado Fornecedor
A5
A7
A9

C1
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)

C2
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)

C3
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)
(0.00, 0.10, 0.20, 0.40)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)

C4
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)

PESO DO CRITÉRIO

(0.60, 0.70, 0.80, 0.80)

(0.40, 0.50, 0.60, 0.60)

(0.80, 0.90, 1.00, 1.00)

(0.20, 0.30, 0.40, 0.40)

Matriz Ponderada da Dimensão Força do Mercado Fornecedor
A5
A7
A9

C1
(0.26, 0.40, 0.69, 0.80)
(0.26, 0.40, 0.69, 0.80)
(0.26, 0.40, 0.69, 0.80)

C1
FPIS (A*) (0.26, 0.40, 0.69, 0.80)
FNIS (A⁻) (0.26, 0.40, 0.69, 0.80)

C2
(0.28, 0.40, 0.60, 0.60)
(0.28, 0.40, 0.60, 0.60)
(0.28, 0.40, 0.60, 0.60)

C3
(0.34, 0.51, 0.86, 1.00)
(0.00, 0.13, 0.29, 0.57)
(0.34, 0.51, 0.86, 1.00)

C4
(0.14, 0.24, 0.40, 0.40)
(0.06, 0.12, 0.24, 0.28)
(0.06, 0.12, 0.24, 0.28)

Calculo do FPIS e FNIS da Dimensão Força do Mercado Fornecedor
C2
C3
C4
(0.28, 0.40, 0.60, 0.60)
(0.34, 0.51, 0.86, 1.00)
(0.14, 0.24, 0.40, 0.40)
(0.28, 0.40, 0.60, 0.60)
(0.00, 0.13, 0.29, 0.57)
(0.06, 0.12, 0.24, 0.28)

CCi - Força do Mercado Fornecedor
A5
A7
A9

di*
1,10
1,56
1,19

di-

CCi

1,57
1,06
1,46

0,59
0,40
0,55

Status
Força Moderada
Força Moderada
Força Moderada
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APÊNDICE K – TABELAS DE SAÍDA PARA DIMENSÃO FORÇA DA EMPRESA
COMPRADORA
Avaliação dos Itens Estratégicos em Relação à Força da Empresa Compradora
A5
A7
A9
PESO DO CRITÉRIO

C5
A
M
B
IA

C6
A
A
A
IA

C7
A
A
M
IB

C8
A
A
A
IE

Matriz de Decisão Fuzzy da Dimensão Força da Empresa Compradora
A5
A7
A9

C5
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)
(0.00, 0.10, 0.20, 0.40)

C6
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)

C7
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.30, 0.40, 0.60, 0.70)

C8
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)
(0.70, 0.80, 1.00, 1.00)

PESO DO CRITÉRIO

(0.60, 0.70, 0.80, 0.80)

(0.60, 0.70, 0.80, 0.80)

(0.20, 0.30, 0.40, 0.40)

(0.80, 0.90, 1.00, 1.00)

Matriz Ponderada da Dimensão Força da Empresa Compradora
A5
A7
A9

FPIS (A*)
FNIS (A⁻)

C5
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)
(0.18, 0.28, 0.48, 0.56, )
(0.00, 0.07, 0.16, 0.32)

C6
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)

C7
(0.14, 0.24, 0.40, 0.40)
(0.14, 0.24, 0.40, 0.40)
(0.06, 0.12, 0.24, 0.28)

C8
(0.56, 0.72, 1.00, 1.00)
(0.56, 0.72, 1.00, 1.00)
(0.56, 0.72, 1.00, 1.00)

Calculo do FPIS e FNIS da Dimensão Força da Empresa Compradora
C5
C6
C7
C8
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)
(0.14, 0.24, 0.40, 0.40)
(0.56, 0.72, 1.00, 1.00)
(0.00, 0.07, 0.16, 0.32)
(0.42, 0.56, 0.80, 0.80)
(0.06, 0.12, 0.24, 0.28)
(0.56, 0.72, 1.00, 1.00)

CCi - Força da Empresa Compradora
*

A5
A7
A9

di
0,86
1,09
1,40

di-

CCi

1,52
1,26
0,93

0,64
0,54
0,40

Status
Força Moderada
Força Moderada
Força Moderada

